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

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD Telefon: Email: WWW:

Diakonie ČCE - středisko 
Zvonek v Praze 4 ambulantní

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

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

Šípková 1838/1,                     
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

739 244 771 stredisko@diakonie-
zvonek.cz

http://www.diakonie-
zvonek.cz

Diakonie ČCE - Projekt 
Life Tool ambulantní

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

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

Šípková 1838/1,                     
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

739 244 771 lifetool@diakoniecce.cz www.lifetool.cz

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

Str. 1
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B) DENNÍ STACIONÁŘE - par. 46 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Domov Sue Ryder, o.p.s. ambulantní senioři
mladší senioři (65-
80 let), starší 
senioři (nad 80 let)

Michelská 1/7,                        
140 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "MICHELSKÁ" - 
bus č. 106, 124, 139, 150, 
182, tram č. 11

244 029 113 dc@sue-ryder.cz WWW.sue-ryder.cz

Klub POHODA ambulantní osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením

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

Roškotova 1737/6,                
140 00  Praha 4 - Braník

Zastávka "ZELENÝ PRUH" 
nebo "NA PLANINĚ" - bus č
124, 205

. 241 400 672, 
777 913 000 klubpohoda@pohoda-help.cz http://pohoda-help.cz

Denní stacionář 
DOMOVINKA ambulantní senioři

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

Branická 65/46,                      
147 00  Praha 4 - Braník

Zastávka "U STARÉ 
POŠTY" - bus č. 192, 196, 
197, 198

244 462 523 ps4@uss4.cz www.ussp4.cz

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

Str. 2
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C) TÝDENNÍ STACIONÁŘE - par. 47 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Sluneční domov, MO 
Sdružení pro podporu lidí 
s mentálním postižením 
o.s.

pobytové osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s mentálním postižením 

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

Na vrstvách 970/23b,             
140 00  Praha 4

Zastávka "POD 
PEKAŘKOU" - bus č. 118

281-860-827, 
233-324-363 dslunecni@iol.cz www.spmpcr.cz

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

Str. 3
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D) DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - par. 48 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Diakonie ČCE - středisko 
Zvonek v Praze 4 pobytové

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

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

Šípková 1838/1,                     
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

739 244 771 stredisko@diakonie-
zvonek.cz

http://www.diakonie-
zvonek.cz

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Sulická

pobytové osoby s mentálním postižením bez omezení věku Sulická 1597/48,                    
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "VIŠŇOVÁ" - bus 
č. 121, 203 241 721 601 usp.sulicka@seznam.cz www.uspsulicka.wz.cz

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

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním 
vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

(4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v 
domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením přiměřeně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních o
a) právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
b) právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové 
zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu 
bez dozoru a zastoupit dítě v běžných záležitostech,
c) povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na 
prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se 
zákonnými zástupci dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v 
doprovodu osob odpovědných za výchovu,
d) nároku na kapesné a jeho výši.

Str. 4
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E) DOMOVY PRO SENIORY - par. 49 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Česká katolická charita - 
Charitní domov Krč pobytové senioři

mladší senioři         
(65-80 let),           
starší senioři           
(nad 80 let)

Hornokrčská 709/3,                
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "ROSEČSKÁ" - 
bus č. 192 261 263 502 charita-krc@seznam.cz www.ckch.cz

Domov pro seniory Krč pobytové senioři

mladší senioři             
(65-80 let),                 
starší senioři              
(nad 80 let)

Sulická 1085/53,                    
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SULICKÁ" - bus 
č. 106, 117, 121, 139, 170, 
196, 203, 205, 510

241 091 921 info@dskrc.cz www.dskrc.cz

Domov Sue Ryder, o.p.s. pobytové senioři

mladší senioři         
(65-80 let),           
starší senioři           
(nad 80 let)

Michelská 1/7,                        
140 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "MICHELSKÁ" - 
bus č. 106, 124, 139, 150, 
182, tram č. 11

244-029-202, 
774-377-124

eliska.stehlikova@sue-
ryder.cz www.sue-ryder.cz

Dům seniorů Michle s.r.o. pobytové senioři

mladší senioři         
(65-80 let),           
starší senioři           
(nad 80 let)

Čapkova 400/13,                    
140 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "POD JEZERKOU" 
- tram č. 11

261 223 842,  
261 223 000 info@dumseniorumichle.cz www.dumseniorumichle.cz

Hospic Dům seniorů 
Štrasburk - Roztylské 
náměstí

pobytové §44 
respitní péče

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři 

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

Roztylské nám. 2772/44,     
141 00  Praha 4 - Záběhlice

Zastávka 
"SEVEROZÁPADNÍ" - bus č
121, 170, 203

. 272 656 694
Dum-
senioru.strasburk@sezna
m.cz

www. Hospice.cz

Hospic Štrasburk - 
Malovická pobytové §52

osoby s jiným zdravotním postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři 

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

Malovická 3304/2,                  
140 00  Praha 4

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
SPOŘILOV" - bus č. 118, 
121, 136

272-191-054    
272-191-051

 hospic.strasburk@cmail.cz www. Hospice.cz

(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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F) CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - par. 51 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Diakonie ČCE - středisko 
Zvonek pobytové

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

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

Šípková 1838/1,                     
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

739 244 771 stredisko@diakonie-
zvonek.cz www.diakonie-zvonek.cz

MUDr. Martin Jarolímek - 
Denní psychoterapeutické 
sanatorium

pobytové osoby s chronickým duševním 
onemocněním

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

Nuselská 1496/66,                 
140 00  Praha 4 - Nusle

Zastávka 
"KLOBOUČNICKÁ" - bus č. 
106, 124, 139, 182, 188, 

241 444 530 zuzana.piskacova@ondrej
ov.cz www.ondrejov.cz

Bydlení POHODA pobytové
osoby s kombinovaným postižením, 
osoby s mentálním postižením, osoby 
s tělesným postižením

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

Roškotova 1737/6,                 
140 00  Praha 4 - Braník

Zastávka "ZELENÝ PRUH" 
nebo "NA PLANINĚ" - bus č
124, 205

. 241 400 748,  
296 303 000

lucie.mervardova@pohod
a-help.cz www.pohoda-help.cz

(1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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G) AZYLOVÉ DOMY - par. 57 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

ROSA - azylový dům s 
utajenou adresou pobytové ženy - oběti domácího násilí bez omezení věku

utajena,                                  
kontaktní adresa: Podolská 
242/25,                 147 00  
Praha 4 - Podolí

Zastávka "PODOLSKÁ 
VODÁRNA" - bus č. 148 241 432 466 info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz

Diakonie Českobratrské 
církve evangelické pobytové

oběti obchodu s lidmi, oběti trestné 
činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
osoby v krizi, pachatelé trestné 
činnosti, etnické menšiny

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

242 487 816 mutlova@diakoniecce.cz www.diakonie.cz

(1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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H) DOMY NA PŮL CESTY - par. 58 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Domov na půl cesty 
MAJÁK - Ekumenická síť 
pro aktivity mladých ENYA 
o.s.

pobytové
osoby do 26 let věku opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní 
péče, rodiny s dítětem/dětmi

mladí dospělí          
(18-26 let)

U michelského mlýna 
157/25,                                   
140 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "MICHELSKÁ" - 
bus č. 106, 124, 139, 150, 
182

724 830 823 plevova.majak@centrum.c
z www.enyamajak.cz

(1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných 
zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
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I) ZAŘÍZENÍ PRO KRIZOVOU POMOC - par. 60 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Telefonická krizová pomoc 
- SOS linka ROSA terénní oběti domácího násilí bez omezení věku Podolská 242/25,                 

147 00  Praha 4 - Podolí
Zastávka "PODOLSKÁ 
VODÁRNA" - bus č. 148

602-246-102, 
241-432-466 info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz

Diakonie Českobratrské 
církve evangelické pobytové

oběti obchodu s lidmi, oběti trestné 
činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
osoby v krizi, pachatelé trestné 
činnosti, etnické menšiny

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

242 487 816 mutlova@diakoniecce.cz www.diakonie.cz

Dětské krizové centrum, 
o.s.

ambulantní, 
terénní

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

bez omezení věku V zápolí 1250/21,                   
141 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "V ZÁPOLÍ" - bus 
č. 118, 121 241 480 511 dkc@ditekrize.cz www.ditekrize.cz

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

Str. 9

mailto:info@rosa-os.cz�
http://www.rosa-os.cz/�
mailto:mutlova@diakoniecce.cz�
http://www.diakonie.cz/�
mailto:dkc@ditekrize.cz�
http://www.ditekrize.cz/�




J) NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - par. 62 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

NZDM Rozhledna (o.s. 
Lačhe Čhave)

ambulantní, 
terénní děti a mládež, cizinci, etnické menšiny

mladší děti              
(6-10 let)                 
starší děti               
(10-15 let)

Libušská 319/126,                  
142 00  Praha 4

Zastávka "Sídliště Písnice"  
bus č. 113, 197, 198, 331, 
333

723-293-601 info@lache-chave.cz www.lache-chave.cz

(1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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K) SOCIÁLNÍ PORADNY - par. 37 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

ABL, a.s. terénní osoby v krizi bez omezení věku Pod višňovkou 1662/23,       
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "NEMOCNICE 
KRČ" - bus č. 113, 114, 117, 
157, 189, 196, 215

724 286 121 p.hanus@abl.cz www.abl.cz

Life Tool - Diakonie ČCE ambulantní, 
terénní

senioři, 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 
zrakovým postižením, 

bez omezení věku Šípková 1838/1,                     
142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

776 264 536 moravcova@diakoniecce.
cz www.diakonicecce.cz

MUDr. Martin Jarolímek - 
Denní psychoterapeutické 
sanatorium

ambulantní, 
terénní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním

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

Klánova 300/62,                     
147 00  Praha 4 - 
Hodkovičky

Zastávka "FILOSOFSKÁ" - 
bus č. 121 241 444 530 zuzana.piskacova@ondrej

ov.cz www.ondrejov.cz

OKAMŽIK - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých - Poradenské 
centrum

ambulantní, 
terénní osoby se zrakovým postižením bez omezení věku Na Strži 40,                     140 

00  Praha 4
Zastávka "PANKRÁC" - 
metro "C" 233 371 277 poradna@okamzik.cz www.okamzik.cz

Rodiče o.s. ambulantní, 
terénní

osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi 

dospělí                   
(27 – 64 let) 

Nám. Bří Synků 5/1,            
140 00  Praha 4

Zastávka "NÁM. BŘÍ 
SYNKŮ" - bus č. 193, tram 
č. 11, 18

271-726-565, 
605-584-363

41@o2active.cz, 
martin.konvicny@ge.com, 
konviboy@seznam.cz

www.drogyvrodine.cz

ROSA - informační a 
poradenské centrum pro 
ženy - oběti domácího 
násilí

ambulantní oběti domácího násilí bez omezení věku Podolská 242/25,                   
147 00  Praha 4 - Podolí

Zastávka "PODOLSKÁ 
VODÁRNA" - bus č. 148 241 432 466 info@rosa-os.cz www.stopnasili.cz, 

www.rosa-os.cz

VIDA centrum Praha ambulantní osoby s chronickým duševním 
onemocněním

starší děti - starší 
senioři

Nuselská 163/41,                   
140 00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "HORKY" - tram č. 
11

775-585-153, 
775-585-000 praha@vidacentrum.cz www.ivida.cz

1) Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.
(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 
služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 
poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí 
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatň ě ů řování práv, oprávn ných zájm  a p i obstarávání osobních záležitostí. Str. 11
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L) SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY - par. 67 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

B.P.T., s.r.o. ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí
Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-116-289 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

B.P.T. - Keramická 
dílna ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí

Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

B.P.T. - Korálkářská 
dílna ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí

Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

B.P.T. - Dílna na výrobu 
cínového skla ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí

Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

B.P.T. - Laserová dílna ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí
Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

B.P.T. - Kavárna ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí
Bohuslava ze Švamberka 
1686/4,                       140 
00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro "C", bus 
č. 148, 193, tram č. 18

241-405-172, 
724-838-425 info@ibpt.cz www.shop.ibpt.cz

ČÁP Milan ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí Žateckých 24,                        
140 00  Praha 4 - Nusle

Zastávka "PALOUČEK" - 
bus č. 193, tram č. 18 241-405-809 info@kniharstvi-cap.cz www.kniharstvi-cap.cz

DIAKONIE ČCE - 
středisko ZVONEK ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí Šípková 1838/1,                     

142 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "IKEM" - bus č. 
114, 193, 332, 335, 337, 
339, 606

241-729-986, 
739-244-771

stredisko@diakonie-
zvonek.cz www.diakonie-zvonek.cz

Fokus - Chráněná dílna 
Výtvarná ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Roztylské nám. 2772,            
140 00  Praha 4 - Spořilov

Zastávka 
"SEVEROZÁPADNÍ" - bus č
121, 170, 203

. 272-769-115 sporilov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz

Fokus - Chráněná dílna 
Jinan ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Nad Ondřejovem 36,              
140 00  Praha 4 - Pankrác

Zastávka "NOVÉ PODOLÍ" - 
bus č. 118 241-444-200 ondrejov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz

Fokus - Chráněná dílna 
Hvězdáři ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Nad Ondřejovem 36,              
140 00  Praha 4 - Pankrác

Zastávka "NOVÉ PODOLÍ" - 
bus č. 118

241-444-200, 
777-800-514 ondrejov@fokus-praha.cz www.fokus-praha.cz

OBZOR - výrobní 
družstvo invalidů ambulantní osoby se zdravotním postižením dospělí Michelská 4/11,                      

140 00  Praha 4 - Michle

Zastávka "MICHELSKÁ" - 
bus č. 106, 124, 139, 150, 
182, tram č. 11

241-485-176, 
241-482-408

vanura@obzorpraha.cz, 
obzorpraha@obzorpraha.c
z

www.obzorpraha.cz

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

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Asistence o.s. ambulantní, 
terénní

osoby s tělesným postižením                
osoby s kombinovaných postižením

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

Na Topolce 1a,                 
140 00  Praha 4

Zastávka "Jedličkův ústav" - 
bezbariérový bus, Metro C 
"VYŠEHRAD"

605-700-205 stredisko@asistence.org www.asistence.org

Baobab o.s. - Case 
management ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1220/6,           
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁC" - bus č. 148, 
193

241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

Baobab o.s. - Student ambulantní
osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,           
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁC" - bus č. 148, 
193

241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

Baobab o.s. - Aktivizace a 
rozvoj sociálních 
dovedností 
(arteterapeutický ateliér)

ambulantní
osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,           
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁC" - bus č. 148, 
193

241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

Baobab o.s. - Podpora 
nezávislého bydlení pobytová

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1220/6,           
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁC" - bus č. 148, 
193

241 734 050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

Green Doors o.s. - 
Tréninková kavárna Café 
na půl cesty a úklidová 
dílna - kancelář

ambulantní osoby s chronickým duševním 
onemocněním

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

Pujmanové 1219/8,           
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁC" - bus č. 148, 
193

261 211 085 cafe.vedouci@greendoors
.cz www.greendoors.cz

Roska Praha - regionální 
organizace Unie Roska 
ČR

ambulantní, 
terénní

osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
senioři

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

Ohnivcova 1334/16,          
147 00  Praha 4 - Braník

Zastávka "PSOHLAVCŮ" 
bus č. 106

-241-728-619, 
602-833-471 roska@roska-praha.cz www.roska-praha.cz

(1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a 
nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a 
(2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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N) ZAŘÍZENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE - § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Doléčovací centrum 
Magdaléna o.p.s. ambulantní osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách

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

Pod Vyšehradem 104/1,   
147 00  Praha 4 - Podolí

Zastávka "PODOLSKÁ 
VODÁRNA" - bus č. 148 241 409 838 info@magdalena-ops.cz www.magdalena-ops.cz

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

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Domino (o.s. Lačhe 
Čhave)

ambulantní, 
terénní

rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny 

děti předškolního 
věku (1 - 6 let)
mladší děti                 
(7 –10 let)
dospělí                       
(27 – 64 let)

Libušská 319/126,             
142 00  Praha 4

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PÍSNICE" - bus č. 113, 197, 
198, 331, 333

723-293-601 info@lache-chave.cz www.lache-chave.cz

Člověk člověku, o.s. - 
Sdružení pro sociální 
práci a prevenci 
patologických jevů

ambulantní rodiny s dítětem/dětmi

děti předškolního 
věku (1 - 6 let)
mladší děti                 
(7 –10 let)
dospělí                       
(27 – 64 let)

Děkanská vinice I. 16,       
140 00  Praha 4

Zastávka "PRAŽSKÉHO 
POVSTÁNÍ" - metro C, tram 
č. 18, bus č. 148, 193

224-261-683, 
736-280-146

kontakt@clovek-
cloveku.cz www.clovek-cloveku.cz

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

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí o.s. - Klub 
Hornomlýnská

ambulantní, 
terénní

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
rodiny s dítětem/dětmi 

Služba se poskytuje 
pro věkovou 
kategorii 3 - 15 let 
včetně. 

Hornomlýnská 1255,        
148 00  Praha 4 - 
Kunratice

Zastávka "U 
KUNRATICKÉHO LESA" - 
bus č. 177, 197, 293

271-910-328, 
733-553-105 adamik@hornomlynska.cz www.hornomlynska.cz

A DOMA o.s. terénní osoby se zdravotním postižením,               
senioři bez omezení věku

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

Zastávka "PANKRÁC" - 
metro "C" 733-194-952 info@adoma-os.cz www.adoma-os.cz

OKAMŽIK - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých - Osobní 
asistence pro děti se 
zrakovým postižením 
(neregistrovaná služba)

ambulantní, 
terénní děti se zrakovým postižením do 18 let Na Strži 40,                     

140 00  Praha 4
Zastávka "PANKRÁC" - 
metro "C" 233 371 277 detska.asistence@okamzi

k.cz www.okamzik.cz

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

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

OKAMŽIK - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých - 
Dobrovolnické centrum 
pomoci zrakově 
postiženým

ambulantní, 
terénní osoby se zrakovým postižením bez omezení věku Na Strži 40,                     

140 00  Praha 4
Zastávka "PANKRÁC" - 
metro "C" 233 371 277 dc@okamzik.cz www.okamzik.cz

Elpida, o.p.s. - 
Seniorcentrum Elpida - 
vzdělávací poradenské a 
volnočasové centrum pro 
seniory

ambulantní senioři 65+ Na Strži 40,                     
140 00  Praha 4

Zastávka "PANKRÁC" - 
metro "C" 272-701-335 info@elpdida.cz www.elpida.cz

1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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R) ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4, p. o.

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V PRAZE 4

pobytová, 
ambulantní, 
terénní

senioři,                                                  
osoby se zdravotním postižením

Podolská 208/31,              
140 00  Praha 4

Zastávka "PODOLSKÁ 
VODÁRNA" - bus č. 148 241 434 160 info@uss4.cz www.uss4.cz

Městská část Praha 4 je zřizovatelem Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace. Hlavním účelem organizace, k němuž je zřízena, je poskytování sociálních služeb ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Ústav sociálních služeb v Praze 4 vznikl z původní rozpočtové organizace Obvodní ústav sociálních služeb Praha 4 na základě usnesení Zastupitelstva 
městské části Praha 4 č. 12-Z-23/2000 ke dni 1. 12. 2000 a jeho zřizovací listina byla novelizována usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 2Z-31/2007 s účinností od 18. 4. 2007 v návaznosti na nové 
podmínky v oblasti sociálních služeb a usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-4/2009 ze dne 17. 9. 2009.

Předmětem činnosti organizace je zajišťování základního sociálního poradenství, pečovatelské služby, odlehčovacích služeb, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (včetně 
provozu klubů seniorů) a služeb denního stacionáře. Organizace též vykonává na základě rozsudku příslušného soudu funkci opatrovníka osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům. 
Veškeré služby poskytuje v souladu s platnou zřizovací listinou na území městské části Praha 4 a s předchozím souhlasem zřizovatele i v jiném územním samosprávném celku.
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S) RŮZNÉ

Název: Formy 
péče: Cílová skupina: Věková 

kategorie: Adresa: Dopravní spojení MHD: Telefon: Email: WWW:

O.s. Baobab - 
Vzdělávací kurzy ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,          
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁCE" - bus č. 148, 
193

241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

O.s. Baobab - 
Volnočasové aktivity ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,          
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁCE" - bus č. 148, 
193

241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

O.s. Baobab - 
Rekondiční pobyty ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,          
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁCE" - bus č. 148, 
193

241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

O.s. Baobab - Kurz 
zdravého životního stylu ambulantní

osoby s chronickým duševním 
onemocněním, osoby se zdravotním 
postižením

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

Pujmanové 1219/8,          
140 00  Praha 4 - Krč

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
PANKRÁCE" - bus č. 148, 
193

241-734-050 osbaobab@osbaobab.cz www.osbaobab.cz

Toulavé tlapky o.s. zvířata Bojanovická 2715/11,     
141 00  Praha 4

Zastávka "SÍDLIŠTĚ 
SPOŘILOV" - bus č. 118, 
121

776-083-090 toulave.tlapky@email.cz www.utulek-kocky.cz
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