
3,53 
Azylové domy 
 
Název poskytovatele:  
Křesťanský spolek Sedlčanska  
  
Zařízení poskytovatele:  
Azylový dům Sv. rodiny pro matky s dětmi v Sedlčanech (Primáře Kareše 432, 264 01 
Sedlčany)  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Cílová skupina klientů:  
oběti domácího násilí 
osoby bez přístřeší 
osoby v krizi  
  
Věková kategorie klientů:  
děti předškolního věku (1 - 6 let) 
mladší děti (7 –10 let) 
starší děti (11 – 15 let) 
mladí dospělí (19 – 26 let) 
dospělí (27 – 64 let) 
děti kojeneckého věku (do 1 roku)  
Kontakty:  
telefon   602 17 00 46  
telefon   318 820 364  
e-mail   sedlcany.azyl@volny.cz 

 

Denní stacionáře (5486683)  

Název poskytovatele: 

Denní stacionář MELA, o.p.s. v Sedlčanech  
  
Vedoucí zařízení:  
Zdeňka Chlastáková, DiS.  
  
Adresa:  
Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 10.9.2013  
  
Informace o sociální službě  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402060352653_1&706f=f9017ea2808f586c
mailto:sedlcany.azyl@volny.cz


Služba je poskytována:  
od 10.9.2013  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• - od 8 - 64 let  

  
 
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 10  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 15:30  
úterý:  8:00 - 15:30  
středa:  8:00 - 15:30  
čtvrtek:  8:00 - 15:30  
pátek:  8:00 - 14:30  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   731 101 738  
e-mail:   chlastakova@melaops.cz  
web:   www.melaops.cz  
  
 

 

 

 

 

 

mailto:chlastakova@melaops.cz
http://www.melaops.cz/


Název poskytovatele:  
Stéblo  
  
IČ:  
26673622   
  
DIČ:  
CZ26673622   
  
Adresa poskytovatele:  
Lidická 282, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytovatele:  
Stéblo  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Alena Homolková  
  
Adresa:  
Borotice 27, 262 15 Borotice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.9.2005  
  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.2005  
  
Cílová skupina klientů:  

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

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
 
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 20  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402060770517_3&706f=f9b796aa5ae38102


  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  7:00 - 16:00  
úterý:  7:00 - 16:00  
středa:  7:00 - 16:00  
čtvrtek:  7:00 - 16:00  
pátek:  7:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   774 166 012  
e-mail:   os.steblo@seznam.cz  
web:   http://www.steblo.cz  
 

 

 

Domovy pro seniory (7996896)  

Název poskytovatele:  
Domov pod hrází o.p.s.  
  
IČ:  
22723757   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Pečičky 25, Pečice, 262 31 Milín  
  
Zařízení poskytovatele:  
Domov pod hrází  
  
Vedoucí zařízení:  
Pavel Kuchta  
  
Adresa:  
Pečičky 25, Pečice, 262 31 Milín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.12.2012  
  

mailto:os.steblo@seznam.cz
http://www.steblo.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402060770517_3&706f=85dd790848286ddefc26e9f0737bbefd


Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.12.2012  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

• od 57 let věku  

  
 
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 27  

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   777 580 900  
telefon:   318 694 051  
e-mail:   kuchtapavel1@seznam.cz  
  
 

 

Domovy pro seniory (6373063)  

Název poskytovatele:  
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727227   
  
DIČ:  
CZ42727227   
  
Adresa poskytovatele:  
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany  
  

mailto:kuchtapavel1@seznam.cz
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402060770517_3&706f=dbbf414bb31f3949


Zařízení poskytovatele:  
Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Jaroslava Kocíková  
  
Adresa:  
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
 Informace o sociální službě  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

• od 57 let  

  
 
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 300  
o Klienti, kteří spadají do skupiny dospělí (27-64 let) byli přijati před účinností 

zákona č.108/2006 Sb.. V budoucnu budeme přijímat jen ty klienty, kteří jsou 
naší cílovou skupinou, tj. mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let). 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 841 811  
fax:   318 822 333  
e-mail:   david.grunthal@dd-sedlcany.cz  
web:   http://www.dd-sedlcany.cz  
 

 

mailto:david.grunthal@dd-sedlcany.cz
http://www.dd-sedlcany.cz/


Odborné sociální poradenství (4156426)  

Název poskytovatele:  
MELA, o.p.s.  
  
IČ:  
28376196   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Nová 106, 281 25 Konárovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Mela, o.p.s.  
  
Vedoucí zařízení:  
Zdeňka Chlastáková, DiS.  
  
Adresa:  
Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.11.2008  
  
 Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.11.2008  
  
Cílová skupina klientů:  

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

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 420  
o Uvedený počet intervalů je orientační vzhledem k nově zřizované službě. 

Kapacita se může úměrně navyšovat současně s poptávkou. 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402061608224_5&706f=669223483073d905


  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  

 
Kontakty  
telefon:   321 728 671  
e-mail:   kratina@melaops.cz  
  
 

 

Osobní asistence (4121305)  

 
Název poskytovatele:  
Děti-škola, občanské sdružení  
  
IČ:  
68403194   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Vysoký Chlumec 42, 262 52 Vysoký Chlumec  
  
Zařízení poskytovatele:  
Speciální třída při ZŠ a MŠ Vysoký Chlumec  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Milena Koupená  
  
Adresa:  
Vysoký Chlumec 5, 262 52 Vysoký Chlumec  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.1999  
   
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  

mailto:kratina@melaops.cz
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402061769601_4&706f=ea910a31a594707d


Služba je poskytována:  
od 1.1.1999  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zrakovým postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• 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)  

 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 8  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 865 230  
fax:   318 865 230  
 

 

Osobní asistence (6798291)   

Název poskytovatele:  
Farní charita Starý Knín  
  
IČ:  
47068531   
  
DIČ:  
CZ47068531   
  
Adresa poskytovatele:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín   

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402061769601_4&706f=e74a7e5d9d214c1a


Zařízení poskytovatele:  
Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Stanislava Krejčíková  
  
Adresa:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
   
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 90 za rok 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 593 381  
fax:   318 593 381  
e-mail:   fch-stary-knin@volny.cz  
web:   www.socialnipece.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Hlavní město Praha, Středočeský  

mailto:fch-stary-knin@volny.cz
http://www.socialnipece.cz/


Podpora samostatného bydlení (5378423)  

Název poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727235   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Ing. Marie Zámostná  
  
Adresa:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.10.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.10.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 5  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 22:00  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402061769601_4&706f=ce22a04ff6c6bc3a


úterý:  8:00 - 22:00  
středa:  8:00 - 22:00  
čtvrtek:  8:00 - 22:00  
pátek:  8:00 - 22:00  
sobota:  8:00 - 22:00  
neděle:  8:00 - 22:00  
  

 
Kontakty  
telefon:   318 862 389  
e-mail:   domov@domovsvatyjan.cz  
web:   http://www.domovsvatyjan.cz  
 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7727959)  

Název poskytovatele:  
Farní charita Starý Knín  
  
IČ:  
47068531   
  
DIČ:  
CZ47068531   
  
Adresa poskytovatele:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytovatele:  
AD Svaté Ludmily-Centrum pro podporu sociálně slabých rodin  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Stanislava Krejčíková  
  
Adresa:  
Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  

mailto:domov@domovsvatyjan.cz
http://www.domovsvatyjan.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402063875110_1&706f=e74a7e5d9d214c1a


Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• oběti obchodu s lidmi  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• rodiny s dítětem/dětmi  

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 40  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   311 360 311  
e-mail:   azylovydumsv.ludmily@email.cz  
web:   www.socialnipece.cz  
 

 

 

 

 

 

mailto:azylovydumsv.ludmily@email.cz
http://www.socialnipece.cz/


Sociálně terapeutické dílny (5877715)  

Název poskytovatele:  
MELA, o.p.s.  
  
IČ:  
28376196   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Nová 106, 281 25 Konárovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Sociálně terapeutické dílna  
  
Vedoucí zařízení:  
Zdeňka Chlastáková, DiS.  
  
Adresa:  
Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.9.2008  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.2008  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 24  

  
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064002719_5&706f=669223483073d905


Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   607 284 795  
telefon:   774 845 493  
e-mail:   mela@melaops.cz  
web:   www.melaops.cz  
  
 

 

Sociálně terapeutické dílny (8025005)  

Název poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727243   
  
DIČ:  
CZ 42727243   
  
Adresa poskytovatele:  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
[vedoucí není uveden]  
  
Adresa:  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2012  
  
  

mailto:mela@melaops.cz
http://www.melaops.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064090996_2&706f=370effa3ef78218c


Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2012  
  
Cílová skupina klientů:  

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

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 30  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 18:00  
úterý:  8:00 - 18:00  
středa:  8:00 - 18:00  
čtvrtek:  8:00 - 18:00  
pátek:  8:00 - 18:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   318 864 122  
fax:   318 864 412  
e-mail:   nalzovickyzamek@tiscali.cz  
 

 

 

 

 

 

mailto:nalzovickyzamek@tiscali.cz


Sociálně terapeutické dílny (6563563)  

Název poskytovatele:  
Stéblo  
  
IČ:  
26673622   
  
DIČ:  
CZ26673622   
  
Adresa poskytovatele:  
Lidická 282, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytovatele:  
Stéblo  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Alena Homolková  
  
Adresa:  
Borotice 27, 262 15 Borotice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.9.2005  
  
Formy poskytování sociálních služeb: 
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.2005  
  
Cílová skupina klientů:  

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

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064090996_2&706f=f9b796aa5ae38102


Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 17  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  7:30 - 16:00  
úterý:  7:30 - 16:00  
středa:  7:30 - 16:00  
čtvrtek:  7:30 - 16:00  
pátek:  7:30 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  

 
Kontakty  
telefon:   774 166 012  
e-mail:   os.steblo@seznam.cz  
web:   http://www.steblo.cz  
 

 

Telefonická krizová pomoc (4892203)  

Název poskytovatele:  
ŽIVOT 90, občanské sdružení  
  
IČ:  
00571709   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytovatele:  
Život 90 - Senior telefon 800 157 157 - nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seniory 
a jejich blízké  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Dana Kroupová  
  
Adresa:  
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  

mailto:os.steblo@seznam.cz
http://www.steblo.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064090996_2&706f=bc8c0c3bd61d0104


Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.1992  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.1992  
  
Cílová skupina klientů:  

• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet hovorů - 28000  
o okamžitá kapacita - 2 volající 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:  Senior telefon  800 157 157  
telefon:   222 333 555  
e-mail:   sekretariat@zivot90.cz  
web:   http://www.zivot90.cz  
  
 

Telefonická krizová pomoc (1618833)  

Název poskytovatele:  
Ztracené dítě  
  
IČ:  
22753974   
  
DIČ:  
   

mailto:sekretariat@zivot90.cz
http://www.zivot90.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064090996_2&706f=b9cbb175c8dc99d7fc26e9f0737bbefd


  
Adresa poskytovatele:  
Hněvkovská 1241/34, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414  
  
Zařízení poskytovatele:  
Linka ztracené dítě  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Lucie Heřmánková  
  
Adresa:  
Francouzská 366/34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 15.2.2014  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 15.2.2014  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• oběti domácího násilí  
• oběti obchodu s lidmi  
• oběti trestné činnosti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• 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  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• pachatelé trestné činnosti  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  



  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 4  
• počet kontaktů (10 min jednání) - 72  
• počet hovorů - 24  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   116000  
e-mail:   info@ztracenedite.cz  
web:   www.ztracenedite.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Vysočina, Moravskoslezský, Zlínský, Liberecký, Královéhradecký, Jihočeský, Hlavní 
město Praha, Plzeňský, Středočeský, Olomoucký, Ústecký, Pardubický, Karlovarský, 
Jihomoravský  
  
 

Telefonická krizová pomoc (6206589)  

Název poskytovatele:  
Sdružení Linka bezpečí  
  
IČ:  
61383198   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81  
 
 
Zařízení poskytovatele:  
Sdružení Linka bezpečí - Rodičovská linka  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Kateřina Schmidová  

mailto:info@ztracenedite.cz
http://www.ztracenedite.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064090996_2&706f=a7f8cbc33711372f


  
Adresa:  
Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 2.4.2001  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 2.4.2001  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby v krizi  
• rodiny s dítětem/dětmi  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 8  
o 8 hovorů / týden 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  13:00 - 16:00  
úterý:  13:00 - 19:00  
středa:  13:00 - 19:00  
čtvrtek:  13:00 - 19:00  
pátek:  9:00 - 15:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
 
Kontakty  
telefon:   266 727 979  
e-mail:   k.schmidova@linkabezpeci.cz  
web:   www.linkabezpeci.cz  

mailto:k.schmidova@linkabezpeci.cz
http://www.linkabezpeci.cz/


Rozšířená působnost v krajích:  
Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Jihočeský, Středočeský, Olomoucký, 
Jihomoravský, Hlavní město Praha, Liberecký, Karlovarský, Ústecký, Zlínský, 
Plzeňský, Moravskoslezský  
 

 

Telefonická krizová pomoc (1842029)  

Název poskytovatele:  
Sdružení Linka bezpečí  
  
IČ:  
61383198   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81  
  
Zařízení poskytovatele:  
Sdružení Linka bezpečí - Linka bezpečí  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Peter Porubský  
  
Adresa:  
Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.9.2004  
 
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.2004  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

  
Věková kategorie klientů:  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064401262_6&706f=a7f8cbc33711372f


• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let)  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 900  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   266 727 976  
e-mail:   info@linkabezpeci.cz  
web:   www.linkabezpeci.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Olomoucký, Hlavní město Praha, Moravskoslezský, Jihočeský, Vysočina, Středočeský, 
Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Jihomoravský, Zlínský, Ústecký, 
Královéhradecký  
 

 

Telefonická krizová pomoc (4977649)  

Název poskytovatele:  
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky  
  
IČ:  
00537675   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
 
Zařízení poskytovatele:  
Linka pro ženy a dívky  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Sylvie Feglerová  
  

mailto:info@linkabezpeci.cz
http://www.linkabezpeci.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064456145_3&706f=b4b8175cfea820a0


Adresa:  
Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2004  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2004  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• oběti domácího násilí  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet hovorů - 450  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 20:00  
úterý:   
středa:  8:00 - 20:00  
čtvrtek:   
pátek:  8:00 - 20:00  
sobota:   
neděle:   
 Kontakty  
telefon:   603 210 999  
e-mail:   praha@poradnaprozeny.eu  
web:   www.poradnaprozeny.eu  
  

mailto:praha@poradnaprozeny.eu
http://www.poradnaprozeny.eu/


Rozšířená působnost v krajích:  
Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký, Hlavní město Praha, Ústecký, Pardubický, 
Středočeský, Plzeňský, Vysočina, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský, Moravskoslezský, 
Jihomoravský  
 

 

Telefonická krizová pomoc (3618682)  

Název poskytovatele:  
Občanské sdružení Anabell  
  
IČ:  
26606518   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Milady Horákové 899/50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
  
Zařízení poskytovatele:  
Linka Anabell  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Nikola Žídková  
  
Adresa:  
Milady Horákové 899/50, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
o Jedná se o specifickou skupinu, osoby s poruchami příjmu potravy. 

• osoby v krizi  

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064456145_3&706f=4172132aae5ecc1f


 Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 1  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   +420 601 565 474  
telefon:   848 200 210  
e-mail:   posta@anabell.cz  
web:   http://www.anabell.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Jihomoravský, Zlínský, Královéhradecký, Jihočeský, Vysočina, Karlovarský, Liberecký, 
Ústecký, Středočeský, Olomoucký, Plzeňský, Moravskoslezský, Hlavní město Praha, 
Pardubický  
 

 

Telefonická krizová pomoc (6964207)  

Název poskytovatele:  
Bílý kruh bezpečí, o.s.  
  
IČ:  
47607483   
   
 Adresa poskytovatele:  
U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5  
  
Zařízení poskytovatele:  
DONA linka - pro nepřetržitou telefonickou pomoc obětem domácího násilí  
  
Vedoucí zařízení:  
Vlastimil Zima  
  

mailto:posta@anabell.cz
http://www.anabell.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064456145_3&706f=45f45d62e65bdf63


Adresa:  
U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 11.9.2001  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 11.9.2001  
  
Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• oběti trestné činnosti  

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 3500  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 1950  
• počet hovorů - 4200  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   251 511 313 251 511 919  
fax:   251 512 299  
e-mail:   dona.linka@bkb.cz  
web:   http://www.donalinka.cz  
web:   www.domacinasili.cz  
web:   www.donalinka.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Pardubický, Hlavní město Praha, Plzeňský, Zlínský, Královéhradecký, Olomoucký, 
Moravskoslezský, Jihomoravský, Karlovarský, Jihočeský, Liberecký, Ústecký, 
Vysočina, Středočeský  
 

 

 

mailto:dona.linka@bkb.cz
http://www.donalinka.cz/
http://www.domacinasili.cz/
http://www.donalinka.cz/


Telefonická krizová pomoc (4869649)  

Poskytovatel  
Název poskytovatele:  
Bílý kruh bezpečí, o.s.  
  
IČ:  
47607483   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5  
  
Zařízení poskytovatele:  
Centrála Bílého kruhu bezpečí, o.s., nonstop telef.kriz.pomoc obětem trestných činů, 
pozůstalým  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Petra Vitoušová  
  
Adresa:  
U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 19.11.1991  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 19.11.1991  
  
Cílová skupina klientů:  

• oběti domácího násilí  
• oběti obchodu s lidmi  
• oběti trestné činnosti  

  
 
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 1400  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064456145_3&706f=45f45d62e65bdf63


• počet intervencí (30 min. jednání) - 950  
• počet hovorů - 1900  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   257 317 110  
fax:   251 512 299  
e-mail:   centrala.praha@bkb.cz  
web:   http://www.bkb.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Moravskoslezský, Liberecký, Královéhradecký, Středočeský, Ústecký, Zlínský, 
Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský, Pardubický, Hlavní město Praha, Vysočina, 
Olomoucký, Jihočeský  
 

 

Telefonická krizová pomoc (7484685)  

Název poskytovatele:  
Centrum sociálních služeb Praha  
  
IČ:  
70878277   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Chelčického 842/39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
  
Zařízení poskytovatele:  
Pražská linka důvěry  
  
Vedoucí zařízení:  
Lucie Hermánková  
 Adresa:  
Chelčického 842/39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní   

mailto:centrala.praha@bkb.cz
http://www.bkb.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064640528_7&706f=01d4cd9283475064


Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• oběti domácího násilí  
• oběti obchodu s lidmi  
• oběti trestné činnosti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s chronickým onemocněním  
• 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  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• pachatelé trestné činnosti  
• rodiny s dítětem/dětmi  
• senioři  
• etnické menšiny  

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 12088  
• počet hovorů - 8126  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   222 580 697  
e-mail:   linka.duvery@csspraha.cz  
web:   www.csspraha.cz  

mailto:linka.duvery@csspraha.cz
http://www.csspraha.cz/


Rozšířená působnost v krajích:  
Vysočina, Jihočeský, Liberecký, Ústecký, Pardubický, Plzeňský, Olomoucký, 
Karlovarský, Královéhradecký, Hlavní město Praha, Středočeský, Zlínský, 
Jihomoravský, Moravskoslezský  
 

 

Telefonická krizová pomoc (1291137)  

Název poskytovatele:  
Česká asociace pro psychické zdraví  
  
IČ:  
63835037   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Klánova 300/62, Praha 4-Hodkovičky, 147 00 Praha 47  
  
Zařízení poskytovatele:  
Linka psychopomoci, Česká asociace pro psychické zdraví  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Jan Martínek  
  
Adresa:  
Vladislavova 12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 10.12.2012  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 10.3.2003  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064640528_7&706f=8f0c351501e47f68


 Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 724  
• počet hovorů - 1562  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  9:00 - 21:00  
úterý:  9:00 - 21:00  
středa:  9:00 - 21:00  
čtvrtek:  9:00 - 21:00  
pátek:  9:00 - 21:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   224 214 214  
e-mail:   psychopomoc@capz.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Jihomoravský, Ústecký, Vysočina, Pardubický, Zlínský, Karlovarský, Hlavní město 
Praha, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký, Moravskoslezský, Středočeský, 
Královéhradecký  
 

 

Telefonická krizová pomoc (4566973)  

Název poskytovatele:  
Dětské krizové centrum, o.s.  
  
IČ:  
60460202   
 DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
V zápolí 1250/21, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41  
  
Zařízení poskytovatele:  
Dětské krizové centrum  
  
Vedoucí zařízení:  
PhDr. Zora Dušková  
  
Adresa:  
adresa zařízení nebyla zveřejněna  

mailto:psychopomoc@capz.cz
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064726676_4&706f=9bed6078f0999d0e


Zařízení poskytuje službu:  
od 19.8.2011  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.1996  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
o děti ohrožené na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, děti s 

poruchami chování, děti s rizikovým chováním šikanované aj 
• oběti domácího násilí  

o děti jako přímí svědci domácího násilí 
• oběti trestné činnosti  

o děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané, přepadené, děti jinak 
traumatizované 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby v krizi  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• rodiny s dítětem/dětmi  

o dysfunkční rodiny, rodiny zatížené vyhroceným rozvodovým sporem, rodiče se 
sníženými rodičovskými kompetencemi, rodiny v závažných životních 
situacích, náhlé úmrtí člena rodiny 

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

 Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 650  
o Uvedený počet je aktuálně využívaná roční kapacita. 

• počet hovorů - 2600  
o Uvedený počet je aktuálně využívaná roční kapacita. 

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   241 484 149  
fax:   241 480 511  
e-mail:   problem@ditekrize.cz  
web:   www.ditekrize.cz  

mailto:problem@ditekrize.cz
http://www.ditekrize.cz/


Rozšířená působnost v krajích:  
Karlovarský, Středočeský, Plzeňský, Pardubický, Moravskoslezský, Hlavní město 
Praha, Liberecký, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Královéhradecký, Jihočeský, 
Ústecký, Vysočina  

 

Telefonická krizová pomoc (1745849)  

Poskytovatel  
Název poskytovatele:  
Elpida, o.p.s.  
  
IČ:  
27948706   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Na strži 1683/40, Praha 4-Krč, 140 00 Praha 4  
  
Zařízení poskytovatele:  
Linka seniorů  
  
Vedoucí zařízení:  
Alena Krásná  
 Adresa:  
adresa zařízení nebyla zveřejněna  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.6.2008  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.6.2008  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby v krizi  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064726676_4&706f=db97b3a3a9929ef8


 Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 150  
o Uvedený počet je maximální denní kapacita. Maximální měsíční kapacita je 3 

000 kontaktů. Maximální roční kapacita je 36 000 kontaktů. 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 20:00  
úterý:  8:00 - 20:00  
středa:  8:00 - 20:00  
čtvrtek:  8:00 - 20:00  
pátek:  8:00 - 20:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   800 200 007  
e-mail:   linkasenioru@elpida.cz  
web:   www.elpida.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Pardubický, Vysočina, Ústecký, Středočeský, Karlovarský, Jihočeský, Zlínský, 
Královéhradecký, Moravskoslezský, Plzeňský, Jihomoravský, Hlavní město Praha, 
Olomoucký, Liberecký  
 

Telefonická krizová pomoc (3971849)  

Název poskytovatele:  
La Strada Česká republika, o.p.s.  
  
IČ:  
25656317   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Bořivojova 1007/105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
  
Zařízení poskytovatele:  
Informační a SOS linka  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Eva Honzíková  

mailto:linkasenioru@elpida.cz
http://www.elpida.cz/
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Adresa:  
Bořivojova 1007/105, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 17.7.2012  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 17.7.2012  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• imigranti a azylanti  
• oběti obchodu s lidmi  
• oběti trestné činnosti  
• osoby bez přístřeší  
• osoby komerčně zneužívané  
• osoby v krizi  
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách  
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy  
• etnické menšiny  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 320  
• počet hovorů - 410  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  10:00 - 16:00  
úterý:  10:00 - 16:00  
středa:  12:00 - 20:00  
čtvrtek:  10:00 - 16:00  
pátek:   
sobota:   
neděle:   
  



Kontakty  
telefon:   222 717 171  
e-mail:   pomoc@strada.cz  
web:   www.strada.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Ústecký, Plzeňský, Liberecký, Hlavní město Praha, Zlínský, Středočeský, 
Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický, Karlovarský, Královéhradecký, Olomoucký, 
Jihomoravský, Vysočina  
 

 

Tlumočnické služby (8477576)  

Název poskytovatele:  
APPN, o.p.s.  
  
IČ:  
26611716   
  
DIČ:  
  
Adresa poskytovatele:  
Staňkovská 378, Praha 14-Hostavice, 198 00 Praha 98  
  
Zařízení poskytovatele:  
APPN, o.s. - tlumočnické služby  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Marie Horáková  
  
Adresa:  
Burešova 1151/12, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 2.7.2006  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 2.7.2006  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  

mailto:pomoc@strada.cz
http://www.strada.cz/
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 Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 5  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 15  
• počet kontaktů (10 min jednání) - 15  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 600  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 1700  
• počet kontaktů (10 min jednání) - 2050  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   222 519 835  
e-mail:   appn@appn.cz  
web:   http://www.appn.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Ústecký, Karlovarský, Jihomoravský, Liberecký, Zlínský, Středočeský, Pardubický, 
Vysočina, Plzeňský, Hlavní město Praha, Jihočeský, Olomoucký, Moravskoslezský, 
Královéhradecký  
 

 

Tlumočnické služby (6970419)  

Název poskytovatele:  
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - ASNEP  
  
IČ:  
48133493   
  
DIČ:  
   
  

mailto:appn@appn.cz
http://www.appn.cz/
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Adresa poskytovatele:  
Hábova 1571/22, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
  
Zařízení poskytovatele:  
Tlumočnické služby pro neslyšící  
  
Vedoucí zařízení: [vedoucí není uveden]  
  
Adresa:  
Hábova 1571/22, Praha 13-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.3.2003  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.3.2003  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  

 Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 1500  
• počet intervencí (30 min. jednání) - 20  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 17:00  
středa:  7:00 - 17:00  
čtvrtek:  7:00 - 17:00  
pátek:  7:00 - 17:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   235 521 412  
e-mail:   asnep@volny.cz  
web:   www.asnep.cz  

mailto:asnep@volny.cz
http://www.asnep.cz/


 Rozšířená působnost v krajích:  
Vysočina, Ústecký, Jihomoravský, Pardubický, Zlínský, Moravskoslezský, 
Královéhradecký, Jihočeský, Hlavní město Praha, Olomoucký, Plzeňský, Karlovarský, 
Liberecký, Středočeský  
 

 

Tlumočnické služby (1548974)  

Název poskytovatele:  
Centrum denních služeb, Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR  
  
IČ:  
75083183   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Darwinova 450/24, Praha 12-Modřany, 143 00 Praha 412  
  
Zařízení poskytovatele:  
Centrum denních služeb, Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR  
Vedoucí zařízení:  
Pavel Šturm  
  
Adresa:  
Darwinova 450/24, Praha 12-Modřany, 143 00 Praha 412  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.1992  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.1992  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se sluchovým postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• starší 4 let  
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Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 11  
o Uvedený počet je maximální týdenní kapacita služby. Maximální roční 

kapacita je 512 klientů. 

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  12:00 - 16:00  
úterý:  12:00 - 16:00  
středa:  12:00 - 16:00  
čtvrtek:  12:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 12:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 3  
o Uvedený počet je maximální týdenní kapacita služby. Maximální roční 

kapacita služby je 107 klientů. 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 12:00 - po předchozím objednání, výjimečně dle dohody i jinak  
úterý:  8:00 - 12:00 - po předchozím objednání, výjimečně dle dohody i jinak  
středa:  8:00 - 12:00 - po předchozím objednání, výjimečně dle dohody i jinak  
čtvrtek:  8:00 - 12:00 - po předchozím objednání, výjimečně dle dohody i jinak  
pátek:   
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   241 774 757  
telefon:   255 713 261  
fax:   241 774 757  
e-mail:   stacionarpraha@volny.cz  
web:   http://www.cds-psn.eu  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Hlavní město Praha, Středočeský 
 
 
 
  

mailto:stacionarpraha@volny.cz
http://www.cds-psn.eu/


Tlumočnické služby (5839760)  
 
Název poskytovatele:  
Česká unie neslyšících  
  
IČ:  
00675547   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Dlouhá 729/37, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytovatele:  
CZSP ČUN  
  
Vedoucí zařízení:  
Ing. Martin Novák  
  
Adresa:  
Dlouhá 729/37, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 13.8.2010  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 13.8.2010  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 200  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402064948662_8&706f=72fe04ae58f52b63


Kontakty  
telefon:   608 719 001  
e-mail:   prepis@cun.cz  
web:   www.eprepis.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Olomoucký, Hlavní město Praha, Moravskoslezský, Zlínský, Královéhradecký, 
Pardubický, Liberecký, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, 
Karlovarský, Středočeský  
 
 

Tlumočnické služby (4358523)  

Poskytovatel  
Název poskytovatele:  
Česká unie neslyšících  
  
IČ:  
00675547   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Dlouhá 729/37, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytovatele:  
CSS ČUN Praha TS  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Lucie Klabanová  
  
Adresa:  
Dlouhá 729/37, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 25.9.2012  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.1994  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby se sluchovým postižením  

mailto:prepis@cun.cz
http://www.eprepis.cz/
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 Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

  
Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 141  

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  13:00 - 18:00  
úterý:  13:00 - 18:00  
středa:  8:00 - 18:00  
čtvrtek:  8:00 - 18:00  
pátek:  9:00 - 13:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 141  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  13:00 - 18:00  
úterý:  13:00 - 18:00  
středa:  9:00 - 18:00  
čtvrtek:  9:00 - 18:00  
pátek:  9:00 - 13:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   224 827 157  
fax:   224827111  
e-mail:   tlumocnici@cun.cz  
web:   www.praha.cun.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský, Hlavní město Praha  
 

 

mailto:tlumocnici@cun.cz
http://www.praha.cun.cz/


Tlumočnické služby (5307364)  

Název poskytovatele:  
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  
  
IČ:  
00676535   
   
Adresa poskytovatele:  
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
  
Zařízení poskytovatele:  
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Praha  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Šárka Prokopiusová  
  
Adresa:  
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se sluchovým postižením  

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 120  

Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402065127025_5&706f=cd5c6db5c72e77db


Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 20  

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   224 816 829  
telefon:   221 890 446  
e-mail:   snncr@snncr.cz  
web:   http://www.snncr.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Ústecký, Hlavní město Praha, Středočeský  
 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (5097137)  

Název poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727235   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Ing. Marie Zámostná  
  
Adresa:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  

mailto:snncr@snncr.cz
http://www.snncr.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402065850008_6&706f=ce22a04ff6c6bc3a


Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů:  

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

Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 48  
o Mládež a dospělé osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením 

tělesným nebo smyslovým. Mládež a dospělé osoby, u nichž dochází trvale k 
zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých 
psychických vlastností a k poruchám v adaptační chování. Cílová skupina 
zahrnuje osoby s lehkým, středním, těžkým i hlubokým mentálním postižením. 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 862 389  
e-mail:   domov@domovsvatyjan.cz  
web:   http://www.domovsvatyjan.cz  
 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (3146127)  

Název poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727243   
  
DIČ:  
CZ 42727243   
  

mailto:domov@domovsvatyjan.cz
http://www.domovsvatyjan.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066034279_10&706f=370effa3ef78218c


Adresa poskytovatele:  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
[vedoucí není uveden]  
   
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 40  
o Ve stávajícím zařízení není možné poskytovat služby plně imobilním klientům 

z důvodu bariérovosti. 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   318 864 122  
fax:   318 864 412  
e-mail:   nalzovickyzamek@tiscali.cz  
  
 

 

 

mailto:nalzovickyzamek@tiscali.cz


Domovy se zvláštním režimem (5574242)  

Název poskytovatele:  
Domov pod hrází o.p.s.  
  
IČ:  
22723757   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Pečičky 25, Pečice, 262 31 Milín  
  
Zařízení poskytovatele:  
Domov pod hrází  
  
Vedoucí zařízení:  
Pavel Kuchta  
   
Zařízení poskytuje službu:  
od 20.4.2013  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 20.4.2013  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  

Věková kategorie klientů:  

• Od 55-ti let  

Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 4  
o Pro osoby s Alzheimerovou chorobou stařeckou demencí 

Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   777 580 900  
telefon:   318 694 051  
e-mail:   kuchtapavel1@seznam.cz  
web:   www.seniorpark-os.cz  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066165011_7&706f=85dd790848286ddefc26e9f0737bbefd
mailto:kuchtapavel1@seznam.cz
http://www.seniorpark-os.cz/


Chráněné bydlení (2631419)  
 
Název poskytovatele:  
MELA, o.p.s.  
  
IČ:  
28376196   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Nová 106, 281 25 Konárovice  
  
Zařízení poskytovatele  
Chráněné bydlení  
  
Vedoucí zařízení:  
Lenka Kaprálová  
  
Adresa:  
Nalžovice 35, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.8.2009  
  
 
Chráněné bydlení  
  
Vedoucí zařízení:  
Lenka Kaprálová  
  
Adresa:  
Za Nemocnicí 1067, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.5.2013  
  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.9.2008  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066260647_11&706f=669223483073d905


Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 28  

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   607 284 795  
telefon:   736 620 819  
telefon:   607 172 789  
e-mail:   mela@melaops.cz  
web:   www.melaops.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský  
 

 

Chráněné bydlení (9510127)  

Název poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727243   
  
DIČ:  
CZ 42727243   
  
Adresa poskytovatele:  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení: [vedoucí není uveden]  
  

mailto:mela@melaops.cz
http://www.melaops.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066423412_8&706f=370effa3ef78218c


Adresa:  
Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2014  
  
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Lenka Mottlová  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2014  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 10  

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 864 122  
e-mail:   reditelka@domov-nalzovice.cz  
web:   www.domov-nalzovice.cz  
  
 
 
 
 
 
 

mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/


Chráněné bydlení (8630045)  

Název poskytovatele:  
Stéblo  
  
IČ:  
26673622   
  
DIČ:  
CZ26673622   
  
Adresa poskytovatele:  
Lidická 282, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytovatele:  
Chráněné bydlení Stéblo  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Šárka Daňková  
  
Adresa:  
Borotice 63, 262 15 Borotice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 5.9.2011  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 5.9.2011  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby se sluchovým postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 4  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066423412_8&706f=f9b796aa5ae38102


o Služba může být poskytovaná maximálně jedné osobě s kombinovaným 
postižením, která je imobilní a při péči o vlastní osobu potřebuje pomoc druhé 
osoby. 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   774 166 012  
telefon:   774 166 013  
e-mail:   os.steblo@seznam.cz  
web:   http://www.steblo.cz  

 

 

Odlehčovací služby (1842610)  

Název poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
42727235   
  
DIČ:  
  
Adresa poskytovatele:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytovatele:  
Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Ing. Marie Zámostná  
  
Adresa:  
Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.5.2008  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
 
Služba je poskytována:  
od 1.5.2008  

mailto:os.steblo@seznam.cz
http://www.steblo.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066520317_12&706f=ce22a04ff6c6bc3a


Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů:  

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

Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 2  
o Služby jsou poskytovány ve dvou budovách. V hlavní dvoupatrové budově 

jsou obslužné provozy a celkem 13 pokojů (bezbariérové prostředí). Hlavní 
budova je spojena koridorem s vedlejším jihovýchodním křídlem, kde jsou 
umístěny v přízemí terapeutické místnosti a v prvním patře celkem 5 pokojů 
(jedno a dvojlůžkových) se společenskou místností a sociálním zařízením. V 
další budově je administravtiva a 4 pokoje s vlastním sociálním zařízením a 
společnosu kuchyní. Provoz zajišťuje 36 zaměstnanců. 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   318 862 389  
e-mail:   domov@domovsvatyjan.cz  
web:   http://www.domovsvatyjan.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský, Hlavní město Praha  
 
 

Odlehčovací služby (2566481)  

Název poskytovatele:  
Farní charita Starý Knín  
  
IČ:  
47068531   
  
DIČ:  
CZ47068531   

mailto:domov@domovsvatyjan.cz
http://www.domovsvatyjan.cz/
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Adresa poskytovatele:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytovatele:  
Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Stanislava Krejčíková  
  
Adresa:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

Věková kategorie klientů:  

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

Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 50  
o za rok 

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   318 593 381  
fax:   318 593 381  
e-mail:   fch-stary-knin@volny.cz  
web:   www.socialnipece.cz  
  
 

mailto:fch-stary-knin@volny.cz
http://www.socialnipece.cz/


Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský, Hlavní město Praha  
 
 

Odlehčovací služby (1566589)  

Název poskytovatele:  
KROK, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
47067331   
  
DIČ:  
CZ47067331   
  
Adresa poskytovatele:  
Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou  
  
Zařízení poskytovatele:  
KROK, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Ivana Pučková  
  
Adresa:  
Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• - 3 - 36 let  

 Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet klientů - 15  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066724042_9&706f=4625921b6962c871


o Organizace reaguje na poptávku a využívá o víkendech nevyužité kapacity k 
poskytování víkendových pobytů ve frekvenci jedenkrát za dva měsíce. 

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
pondělí:  do 6:00  
úterý:   
středa:   
čtvrtek:   
pátek:  0:00 - 23:59, od 20:00  
sobota:  nepřetržitě  
neděle:  nepřetržitě  
  
Kontakty  
telefon:   318677102  
fax:   318677144  
e-mail:   uspkamyk@volny.cz  
 
 

Odlehčovací služby (2663586)  

Název poskytovatele:  
Stéblo  
  
IČ:  
26673622   
  
DIČ:  
CZ26673622   
  
Adresa poskytovatele:  
Lidická 282, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytovatele:  
Odlehčovací služba Stéblo  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Šárka Daňková  
  
Adresa:  
Borotice 63, 262 15 Borotice  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 5.9.2011  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové, terénní  

mailto:uspkamyk@volny.cz
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066724042_9&706f=f9b796aa5ae38102


Služba je poskytována:  
od 5.9.2011   
 
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů:  

• 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)  

Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 1  
o Služba je poskytována vždy jedné osobě v časovém intervalu od 1 dne do 3 

týdnů. 

Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 1  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  7:30 - 16:00  
úterý:  7:30 - 16:00  
středa:  7:30 - 16:00  
čtvrtek:  7:30 - 16:00  
pátek:  7:30 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   774 166 013  
telefon:   774 166 012  
e-mail:   os.steblo@seznam.cz  
web:   http://www.steblo.cz  
 
 

mailto:os.steblo@seznam.cz
http://www.steblo.cz/


Pečovatelská služba (6947606)  

Název poskytovatele:  
Farní charita Starý Knín  
  
IČ:  
47068531   
  
DIČ:  
CZ47068531   
  
Adresa poskytovatele:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytovatele:  
Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Stanislava Krejčíková  
  
Adresa:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 570  
o za rok 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402066724042_9&706f=e74a7e5d9d214c1a


Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 18:00  
úterý:  8:00 - 18:00  
středa:  8:00 - 18:00  
čtvrtek:  8:00 - 18:00  
pátek:  8:00 - 18:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   318 593 381  
fax:   318 593 381  
e-mail:   fch-stary-knin@volny.cz  
web:   www.socialnipece.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský, Hlavní město Praha  
 
 

Pečovatelská služba (8210005)  

Název poskytovatele:  
Město Sedlčany  
  
IČ:  
00243272   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytovatele:  
Pečovatelská služba Sedlčany  
  
Vedoucí zařízení:  
Jana Máchová  
  
Adresa:  
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.7.1992  
 

mailto:fch-stary-knin@volny.cz
http://www.socialnipece.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402067007215_22&706f=a45ddbea1f167207


Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.7.1992  
  
Cílová skupina klientů:  

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

Věková kategorie klientů:  

• bez omezení věku  

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 129  

Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  6:30 - 15:00  
úterý:  6:30 - 15:00  
středa:  6:30 - 15:00  
čtvrtek:  6:30 - 15:00  
pátek:  6:30 - 15:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 129  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  6:30 - 15:00  
úterý:  6:30 - 15:00  
středa:  6:30 - 15:00  
čtvrtek:  6:30 - 15:00  
pátek:  6:30 - 15:00  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   318 822 332  
e-mail:   sedlcany.ps@tiscali.cz  

mailto:sedlcany.ps@tiscali.cz


Průvodcovské a předčitatelské služby (2850128)  

Název poskytovatele:  
TyfloCentrum Praha, o.p.s.  
  
IČ:  
26727765   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytovatele:  
Průvodcovské a předčitatelské služby - TyfloCentrum Praha o. p. s.  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Andrea Bartůňková  
  
Adresa:  
Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 18.10.2013  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní, terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2003  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
o jedno z postižení musí být vždy zrakové postižení 

• osoby se zrakovým postižením  

Věková kategorie klientů:  

• starší 15 let  

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 15  
o Uvedený počet je maximální týdenní kapacita služby. 

  
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:   
úterý:  10:00 - 13:30 - po předchozí dohodě lze i jinak  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402067154635_25&706f=734462b780b8f68a


středa:   
čtvrtek:  13:00 - 16:00 - po předchozí dohodě lze i jinak  
pátek:   
sobota:   
neděle:   
  
 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet intervencí (30 min. jednání) - 89  
o Uvedený počet je maximální týdenní kapacita služby. 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  10:00 - 17:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
úterý:  8:00 - 18:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
středa:  8:00 - 18:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
čtvrtek:  10:00 - 18:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
pátek:  14:00 - 18:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
sobota:  10:00 - 12:00 - po předchozí domluvě lze i jinak  
neděle:  17:00 - 20:30 - po předchozí domluvě lze i jinak  
  
Kontakty  
telefon:   777 416 262 777 416 151  
telefon:   221 462 492  
e-mail:   praha@tyflocentrum.cz  
web:   http://www.praha.tyflocentrum.cz  
  
Rozšířená působnost v krajích:  
Hlavní město Praha, Středočeský  
 
 
 

Průvodcovské a předčitatelské služby (5361326)  

Název poskytovatele:  
Maltézská pomoc  
  
IČ:  
26708451   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Lázeňská 485/2, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011  

mailto:praha@tyflocentrum.cz
http://www.praha.tyflocentrum.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402067154635_25&706f=8fb812d16deecd9d


Zařízení poskytovatele:  
Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Mělník  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Hana Šimková  
  
Adresa:  
náměstí Míru 20, Mělník, 276 01 Mělník 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 4.9.2006  
  
Informace o sociální službě  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 4.9.2006  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby s tělesným postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• osoby se zrakovým postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• mladší děti (7 –10 let) 
• starší děti (11 – 15 let) 
• dorost (16 – 18 let) 
• mladí dospělí (19 – 26 let)  

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 20  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  6:30 - 8:00, 12:30 - 15:00  
úterý:  6:30 - 8:00, 12:30 - 15:00  
středa:  6:30 - 8:00, 12:30 - 15:00  
čtvrtek:  6:30 - 8:00, 12:30 - 15:00  
pátek:  6:30 - 8:00, 12:30 - 15:00  
sobota:   
neděle:   



Kontakty  
telefon:   736 620 807  
e-mail:   hana.simkova@maltezskapomoc.cz  
web:   http://www.maltezskapomoc.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský  
 
 
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením (8208174)  

 
Název poskytovatele:  
Farní charita Starý Knín  
  
IČ:  
47068531   
  
DIČ:  
CZ47068531   
  
Adresa poskytovatele:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytovatele:  
Oblastní centrum charitních sociálních služeb FCH Starý Knín  
  
Vedoucí zařízení:  
Bc. Stanislava Krejčíková  
Adresa:  
náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

mailto:hana.simkova@maltezskapomoc.cz
http://www.maltezskapomoc.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402067360973_14&706f=e74a7e5d9d214c1a


 Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 300  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 16:00  
úterý:  8:00 - 16:00  
středa:  8:00 - 16:00  
čtvrtek:  8:00 - 16:00  
pátek:  8:00 - 16:00  
sobota:   
neděle:   
 
Kontakty  
telefon:   318 593 381  
fax:   318 593 381  
e-mail:   fch-stary-knin@volny.cz  
web:   www.socialnipece.cz  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Středočeský, Hlavní město Praha  
 

Sociální rehabilitace (5233253)  

Název poskytovatele:  
MELA, o.p.s.  
  
IČ:  
28376196   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Nová 106, 281 25 Konárovice  
  
Zařízení poskytovatele:  
Sociální rehabilitace MELA, o.p.s. v Sedlčanech  
  

mailto:fch-stary-knin@volny.cz
http://www.socialnipece.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1402067553157_26&706f=669223483073d905


Vedoucí zařízení:  
Zdeňka Chlastáková, DiS.  
  
Adresa:  
Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 10.9.2013  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
ambulantní  
  
Služba je poskytována:  
od 10.9.2013  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním  
• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  
• osoby se sluchovým postižením  
• osoby se zdravotním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• - od 8 - 64 let  

Kapacita ambulantní formy poskytování:  

• počet klientů - 10  

 
Pracovní doba ambulantní formy poskytování:  
pondělí:  8:00 - 15:30  
úterý:  8:00 - 15:30  
středa:  8:00 - 15:30  
čtvrtek:  8:00 - 15:30  
pátek:  8:00 - 14:30  
sobota:   
neděle:   
  
Kontakty  
telefon:   731 101 738  
e-mail:   chlastakova@melaops.cz  
web:   www.melaops.cz  
 

mailto:chlastakova@melaops.cz
http://www.melaops.cz/


Terapeutické komunity (7006324)  

Název poskytovatele:  
Občanské sdružení Kaleidoskop  
  
IČ:  
26996839   
   
Adresa poskytovatele:  
Jičínská 1797/39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3  
  
Zařízení poskytovatele:  
Terapeutická komunita Kaleidoskop  
  
Vedoucí zařízení:  
BA Renáta Tumlířová  
  
Adresa:  
Solenice 35, 262 63 Kamýk nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 13.11.2006  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 13.11.2006  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým duševním onemocněním   

Věková kategorie klientů:  

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

  
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 14  

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
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Kontakty  
telefon:   774 417 977  
e-mail:   tk@kaleidoskop-os.cz  
web:   http://www.kaleidoskop-os.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Hlavní město Praha, Zlínský, Ústecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, 
Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Vysočina, Středočeský, Olomoucký, Jihočeský, 
Plzeňský, Jihomoravský  
 

 

Tísňová péče (1374005)  

Název poskytovatele:  
Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  
  
IČ:  
25598180   
  
DIČ:  
   
Adresa poskytovatele:  
Lazarská 13/8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2  
  
Zařízení poskytovatele:  
Eurocross Assistance Czech Republic, s.r.o.  
  
Vedoucí zařízení:  
Lukáš Zelníček  
  
Adresa:  
Lazarská 13/8, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.11.2010  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.11.2010  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

mailto:tk@kaleidoskop-os.cz
http://www.kaleidoskop-os.cz/
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Věková kategorie klientů:  

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

  
 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 700  
o počet klientů /rok 

  
Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   296 339 612  
fax:   296 339 630  
e-mail:   info@eurocross.cz  
web:   www.eurocross.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Moravskoslezský, Hlavní město Praha, Jihočeský, Středočeský, Pardubický, Vysočina, 
Zlínský, Liberecký, Královéhradecký, Ústecký, Jihomoravský, Olomoucký, Plzeňský, 
Karlovarský  
 

Tísňová péče (7217795)  

Název poskytovatele:  
HealthInspect s.r.o.  
  
IČ:  
27444121   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Evropská 655/116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6  
  
Zařízení poskytovatele:  
InspectLife - Senior  
  

mailto:info@eurocross.cz
http://www.eurocross.cz/
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Vedoucí zařízení:  
Ing. Jiří Potůček  
  
Adresa:  
Evropská 655/116, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 9.9.2009  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 9.9.2009  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby s chronickým onemocněním  
• osoby s jiným zdravotním postižením  
• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 500  

Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   233 931 567 777 166 515  
e-mail:   renata.sucha@healthinspect.cz  
web:   www.inspectlife.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Hlavní město Praha, Jihomoravský, Středočeský, Liberecký, Plzeňský, Ústecký, 
Jihočeský, Pardubický, Olomoucký, Karlovarský, Královéhradecký, Vysočina, 
Moravskoslezský, Zlínský  
 

mailto:renata.sucha@healthinspect.cz
http://www.inspectlife.cz/


Tísňová péče (2684509)  

Název poskytovatele:  
ŽIVOT 90, občanské sdružení  
  
IČ:  
00571709   
  
DIČ:  
   
  
Adresa poskytovatele:  
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytovatele:  
ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Eliška Fousková  
  
Adresa:  
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.1992  
  
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.1992  
  
Cílová skupina klientů:  

• osoby se zdravotním postižením  
• senioři  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet klientů - 1200  
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Pracovní doba terénní formy poskytování:  
poskytuje nepřetržitě  
  
 
Kontakty  
telefon:   222 333 555  
e-mail:   sekretariat@zivot90.cz  
web:   http://www.zivot90.cz  
  
 
Rozšířená působnost v krajích:  
Karlovarský, Středočeský, Hlavní město Praha, Ústecký, Jihočeský, Liberecký, 
Královéhradecký  
 

 

Týdenní stacionáře (9841374)  

Poskytovatel  
Název poskytovatele:  
KROK, poskytovatel sociálních služeb  
  
IČ:  
47067331   
  
DIČ:  
CZ47067331   
  
Adresa poskytovatele:  
Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou  
  
Zařízení poskytovatele:  
KROK, poskytovatel sociálních služeb  
  
Vedoucí zařízení:  
Mgr. Ivana Pučková  
  
Adresa:  
Kamýk nad Vltavou 140, 262 63 Kamýk nad Vltavou  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2007  
   
Formy poskytování sociálních služeb:  
pobytové  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2007  
  

mailto:sekretariat@zivot90.cz
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Cílová skupina klientů:  

• osoby s kombinovaným postižením  
• osoby s mentálním postižením  

  
Věková kategorie klientů:  

• - 3 - 36 let  

  
 
Kapacita pobytové formy poskytování:  

• počet lůžek - 17  

  
Pracovní doba pobytové formy poskytování:  
pondělí:  6:00 - 23:59  
úterý:   
středa:   
čtvrtek:   
pátek:  0:00 - 20:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   318677102  
fax:   318677144  
e-mail:   uspkamyk@volny.cz  
 

 

Terénní programy (3281824)  

Poskytovatel  
Název poskytovatele:  
Magdaléna o.p.s.  
  
IČ:  
25617401   
  
DIČ:  
   
  

mailto:uspkamyk@volny.cz
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Adresa poskytovatele:  
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy  
  
Zařízení poskytovatele:  
Terénní program Příbram, Magdaléna, o.p.s.  
  
Vedoucí zařízení:  
Vavřincová Hana  
  
Adresa:  
Žežická 193, Příbram VII, 261 01 Příbram 1  
  
Zařízení poskytuje službu:  
od 1.1.2008  
  
 
Formy poskytování sociálních služeb:  
terénní  
  
Služba je poskytována:  
od 1.1.2008  
  
Cílová skupina klientů:  

• děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy  
• 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  

  
Věková kategorie klientů:  

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

  
 
Kapacita terénní formy poskytování:  

• počet kontaktů (10 min jednání) - 30  
o kapacita je uvedena za den 

  
Provozní doba terénní formy poskytování:  
pondělí:  14:00 - 18:00  
úterý:  14:00 - 18:00  
středa:  14:00 - 18:00  
čtvrtek:  14:00 - 18:00  



pátek:  14:00 - 18:00  
sobota:   
neděle:   
  
 
Kontakty  
telefon:   318 592 596  
fax:   318 592 596  
e-mail:   info@magdalena-ops.cz  
web:   www.magdalena-ops.cz  
  
 

mailto:info@magdalena-ops.cz
http://www.magdalena-ops.cz/
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