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Základní informace
Hl. m. Praha je zřizovatelem 30 zařízení sociálních služeb převážně pobytového charakteru.
V rámci těchto zařízení je poskytováno několik druhů služeb, z čehož nejčastěji zastoupené
jsou:
DS – Domovy pro seniory (15)
DZR – Domovy se zvláštním režimem (11)
DOZP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením (14)
CHB – Chráněné bydlení (6)
AD – Azylové domy (6)
Celková kapacita: 4 527 osob
Počet zaměstnanců: 3 279,5 přepočtených úvazků
Celkový schválený rozpočet na r. 2017: 957 031 tis. Kč
Postup při umisťování: Žádosti o přijetí do jednotlivých sociálních služeb si zájemce
podává přímo do jím vybraného zařízení. S účinností zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění, je povinnost vést evidenci žadatelů svěřena
konkrétním poskytovatelům. O přijetí do sociální služby rozhoduje aktuální sociální situace
žadatele, kterou vždy posuzuje komise daného zařízení.
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Domov pro seniory Háje
K Milíčovu 734
149 00 Praha 4
Tel.: 271 198 409
E-mail:
info@dshaje.cz
www.dshaje.cz

Druhy služeb: DS, OS, DSt.
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Domov pro seniory Háje
Domov s kapacitou 200 lůžek se nachází na okraji sídliště Jižní Město.
V domově je též provozován denní stacionář s kapacitou 10 míst a odlehčovací služba (20
lůžek). Pokoje jsou 1–3lůžkové a stravování zajišťuje vlastní kuchyně. Jako příklady dobré
praxe lze z poslední doby uvést:
• 2016 – obhájení normy ISO na dobu tří let 9001 - 2016 pro oblast poskytování
registrovaných sociálních služeb
• 2016 – nominace na Výroční cenu Mosty Národní rady osob se zdrav. postižením ČR
• 2017 – rozvoj péče o osoby trpící Parkinsonovou nemocí
• 2017 – vydání knihy Brány času
• 2017 – spolupráce s neziskovou organizací Mezi námi založená na principu aktivních
činností dětí a seniorů
• 2017 – rozvoj biografického modelu péče prof. Böhma
• 2017 – projekt „Účelná a bezpečná farmakoterapie v domovech pro seniory“
Nad rámec základních činností je klientům umožněno za poplatek sjednat dopravu do
cílové destinace, využít služby kadeřnictví, pedikúry a 1x týdně fyzio cvičení.
V nejbližší budoucnosti plánujeme rekonstrukci kuchyně, výstavbu nové kapacity
v půdních prostorách a rekonstrukci bezbariérového přístupu ke skleníkům.
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Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222
149 00 Praha 11

Tel.: 267 907 111
E-mail:
chodov@seniordomov.cz
www.seniordomov.cz

Druh služby: DS
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Domov pro seniory Chodov
Cílem Domova je být domovem otevřeným a vstřícným. I přes velikost zařízení
(260 lůžek) jsou služby poskytovány kvalitně podle potřeb a přání klientů a
zachovává se individuální přístup. Jednou z hlavních myšlenek Domova je
neustálé zútulňování prostředí pro klienty, aby se co nejvíce podobalo jejich
přirozenému domácímu prostředí.
Klientům je vedle základních služeb nabízena také služba logopeda nebo
psychoterapeuta přímo v Domově a dále bohatá nabídka kulturních a
volnočasových aktivit – např. trénování paměti, kondiční cvičení, reminiscenční
terapie, keramická, výtvarná a šperkařská tvorba, pěvecký sbor, relaxace,
společenské a sportovní hry, výlety, různé kulturní vystoupení a besedy
s významnými osobnostmi nebo Snoezelen terapie.
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Domov pro seniory Krč
Sulická 1085
142 00 Praha 4
Tel.: 241 091 921
E-mail:
info@dskrc.cz
www.dskrc.cz

Druh služby: DS
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Domov pro seniory Krč
Domov byl uveden do provozu roku 1963 a v posledních letech prošel náročnou
rekonstrukcí a modernizací. Nachází se v klidné oblasti obklopený zelení. Jeho
součástí je nádherný park, bezprostředně sousedící s lesem. Zařízení poskytuje
pobytovou sociální službu se zajištěným nepřetržitým provozem. Nejvíce úkonů
představuje ošetřovatelská a zdravotní péče, souběžně s řadou aktivizačních
činností. Kapacita zařízení je 152 lůžek, z nichž pouze 8 pokojů je dvoulůžkových,
ostatní jsou jednolůžkové. Součástí vybavení pokoje je lednice, telefon a
signalizační zařízení. Klienti mají možnost si do svého pokoje přinést drobné
předměty, obrazy, fotografie, květiny, ale také televizor. Všechny pokoje mají
vlastní příslušenství a jsou zařízeny moderním nábytkem. Ve vstupní hale je
k dispozici malá prodejna s občerstvením. Domov preferuje klid, soukromí,
intimitu klientů a jejich rodinných příslušníků.
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Domov pro seniory Elišky
Purkyňové
Cvičebná 244/79
169 00 Praha 6
Tel.: 224 317 329
E-mail:
info@dsepurkynove.cz
www.dsepurkynove.cz

Druhy služeb: DS, DZR, OS
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Domov pro seniory Elišky
Purkyňové
Domov pro seniory EP je jedním z nejstarších zařízení svého druhu v Praze.
Domov sídlí ve dvou objektech v Praze 6 – v ulicích Thákurova a Cvičebná.
Celková kapacita je 311 míst.
Domov pro seniory nabízí tři registrované služby. Kapacitně největší je Domov pro
seniory (273 míst), což je pobytová služba určená seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné osoby. Další pobytovou službou je Domov se zvláštním režimem (19
míst), která je určena seniorům s těžkými formami demence. Třetí službou je
Odlehčovací služba (19 míst), zaměřená na pomoc rodinám.
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Domov pro seniory Ďáblice
Kubíkova 1698/11
182 00 Praha 8
tel.: 728 008 235
E-mail:
pistorova@ddablice.cz
www.ddablice.cz

Druhy služeb: DS, DZR
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Domov pro seniory Ďáblice
Domov se nachází v klidné části Prahy 8 a poskytuje pobytové sociální služby
nepřetržitě již od r. 1981. Lokalita umožňuje nerušený pobyt v zahradě i okolí
domova, zároveň ale nabízí dobrou dopravní dostupnost autem i prostředky
MHD (zastávka je přímo před budovou). Domov disponuje celkovou kapacitou
172 míst, převážně v 1lůžkových pokojích. Nově zrekonstruovaná budova domova
se zvláštním režimem je vybavena 15 lůžky v 1 a 2lůžkových pokojích určených
klientům s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Snažíme se
klienty podporovat a pomáhat jim co nejdéle udržet vlastní soběstačnost.
Staráme se o aktivizační a sociálně terapeutický program (např. keramická dílna,
klub ručních prací, arteterapie, canisterapie), dále organizujeme kulturní a
společenské akce. Posláním domova je vytvářet jeho klientům příjemné a vlídné
prostředí pro důstojný život a klidné stáří. Snažíme se proto stále zvyšovat kvalitu
námi poskytovaných služeb a prostředí domova přizpůsobovat potřebám klientů
i postupnou rekonstrukcí.

13

Domov pro seniory Kobylisy
Mirovická 1027/19
182 00 Praha 8
Tel.: 284 001 748
E-mail:
steinbauerova@ddkobylisy.cz
www.ddkobylisy.cz
Druhy služeb: DS, DZR
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Domov pro seniory Kobylisy
Domov je umístěn na okraji Čimického háje. Skládá se ze tří vzájemně
propojených budov, které jsou obklopeny zahradou. Vstupy do objektu jsou
bezbariérové. Cílovou skupinou obou služeb jsou uživatelé nad 65 let, kteří již
nemohou z důvodu věku či zdravotního stavu setrvávat ve svém přirozeném
prostředí ani s pomocí terénních sociálních služeb.
Uživatelé bydlí na 5 odděleních. Kapacita DS je 92 míst a DZR 119 míst. Bydlení je
zajištěno v 1ůžkových, 2lůžkových, několika 3lůžkových pokojích a jednom
4lůžkovém pokoji. Každý nový uživatel je vždy ubytován ve vícelůžkovém pokoji,
v průběhu pobytu má možnost podat žádost o pokoj jednolůžkový.
Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Na každém oddělení je ordinace,
společenská místnost pro zájmové činnosti, TV, malá kuchyňka s vařičem
a lednicí. Na chodbách je zařízeno několik odpočinkových koutů k příjemnému
posezení.
Společné prostory pro uživatele jsou jídelny, velká společenská místnost
či pracoviště rehabilitace. K dispozici je internet a nabídka dalších tzv.
„fakultativních“ služeb. Většina kulturních a společenských akcí se odehrává ve
společenské místnosti domova – Zimní zahradě. Velkou předností je využití areálu 15
zahrady na příjemné procházky a posezení v altánech.

Domov pro seniory
Nová Slunečnice
Na Hranicích 674/18
181 00 Praha 8-Bohnice
Tel.: 266 007 351
266 007 310
E-mail:
info@novaslunecnice.cz
www.novaslunecnice.cz

Druh služby: DS
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Domov pro seniory
Nová Slunečnice
Domov pro seniory Nová Slunečnice (DNS) má kapacitu 258 míst. Služba je
poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být
zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními soc. službami.
Areál se nachází v klidném a příjemném prostředí nedaleko Čimického háje. DNS
tvoří administrativní budova a tři objekty s pokoji pro uživatele, rozdělené na
běžnou a zvýšenou péči. Většina pokojů je jednolůžkových s vlastním sociálním
zařízením. Uživatelé mají také k dispozici velkou zahradu.
V péči o uživatele využíváme propracovaný adaptační program, aktivizační,
sociálně terapeutické a další služby, které poskytují podporu a pomoc při
naplňování individuálních potřeb a přání uživatelů. Mezi velmi oblíbené
programy našich uživatelů patří muzikoterapie. Díky velkému kulturnímu sálu zde
mohou probíhat nejen koncerty, ale i divadelní představení a jiná setkání. Tyto
pořady jsou lákavé rovněž pro sousedy z okolí, naši uživatelé tak mají možnost
přirozeně se setkávat se svými vrstevníky. V DNS se s velkým úspěchem setkává
reminiscenční terapie. Pro tuto aktivitu máme vyčleněnou speciální dobově
zařízenou místnost.
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Domov pro seniory Malešice
Rektorská 577/5
108 00 Praha 10

Tel.: 274 779 451-4
E-mail:
reditel@malesiceds.cz
www.malesiceds.cz

Druhy služeb: DS, DZR
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Domov pro seniory Malešice
Domov pro seniory Malešice poskytuje dvě sociální služby. Domov pro seniory a
domov se zvláštním režimem.
Kapacita domova pro seniory je 218 lůžek. Je rozdělen na odd. A s kapacitou 98
lůžek, které je určené pro seniory soběstačné v základních úkonech osobní péče a
na odd. B s kapacitou 120 lůžek, které je určené pro seniory kteří potřebují
soustavnou ošetřovatelskou péči. Kapacita domova se zvláštním režimem je 30
lůžek. Oddělení poskytuje službu klientům s Alzheimerovou chorobou.
Domov pro seniory Malešice nabízí široké spektrum volnočasových aktivit, které
jsou zaměřeny na pohyb, výtvarné, hudební a reminiscenční aktivity vč. smyslové
a kognitivní stimulace.
Dále nabízí bohaté kulturní a sportovní vyžití vč. kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím a interaktivní mezigenerační setkání s dětmi z mateřských škol.

19

Domov pro seniory
Zahradní Město
Sněženková 2973/8
106 00 Praha 10

Tel.: 272 654 151–3
E-mail:
zahradkova@dszm.cz
www.dszm.cz

Druhy služeb: DS, DZR
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Domov pro seniory
Zahradní Město
Domov leží v klidné vilové zástavbě Zahradního Města a poskytuje pobytové
sociální služby nepřetržitě od roku 1970. V DS je kapacita 85 míst, v DZR 131 míst.
Svou činností podporujeme klienty, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu
ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Služby jsou
poskytovány v pavilonu D a v novém pavilonu F (otevřen v roce 2015). Klienti
mají k dispozici účelně vybavené dvoulůžkové pokoje s balkóny, posezení ve
společných prostorách, rozlehlou zahradu s lavičkami, posilovacími stroji pro
seniory, hřištěm na petangue a altánky. Zvláštní pozornost věnujeme
poskytované péči i kvalitě ostatních poskytovaných služeb (vlastní kuchyně,
prádelna). Lékařskou péči zajišťuje praktická lékařka a na částečný úvazek zubní
lékařka. Klienti si mohou každý všední den vybírat z široké nabídky aktivizačních
programů. Pro klienty pořádáme různé kulturní akce, přednášky, promítání a
výlety. Klienti se úspěšně účastní různých sportovních, tanečních, vědomostních
i rukodělných soutěží. Nově bylo otevřeno Centrum multisenzorické péče pro
klienty, kteří jsou postiženi syndromem demence.
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Domov pro seniory Hortenzie
Bořanovice – Pakoměřice 65
250 65 Líbeznice

Tel.: 283 981 100
E–mail:
socialni@hortenzie.cz
https://hortenzie.cz/

Druh služby: DS
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Domov pro seniory Hortenzie
Domov pro seniory Hortenzie se nachází v obci Bořanovice – Pakoměřice. Jedná
se o pobytovou službu, která je určena především občanům hlavního města
Prahy, seniorům ve věku od 65 let, kteří potřebují pravidelnou každodenní
podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita Domova je 65 míst.
Nachází se zde 48 jednolůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových a 2 vícelůžkové
pokoje. Pokoje klientů jsou bezbariérové, vybaveny polohovacím lůžkem,
variabilním nočním stolkem, šatní skříní, zásuvkovou skříňkou se zabudovaným
trezorem, stolem, židlí a botníkem. Součástí pokojů je sociální zařízení.
Poskytováno je celodenní stravování. Dále je poskytována nepřetržitá
ošetřovatelská péče a 1x až 2x týdně do Domova dochází praktický lékař.
Domov nabízí klientům bohatou nabídku aktivit, jako jsou ruční práce, keramika,
vaření, zpívání, vycházky či výlety, společenské akce, soutěže nebo rozcvičky.
Klienti mohou také využívat služeb kadeřnice, pedikérky či navštěvovat kavárnu,
kde si lze zakoupit občerstvení. Dalšími doplňkovými službami jsou pastorační
péče či dobrovolnické služby, např. canisterapie.
23

Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365
252 31 Všenory
Tel.: 257 712 194
E-mail:
info@domovdobrichovice.cz
www.domovdobrichovice.cz

Druh služby: DS
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Domov pro seniory Dobřichovice
DS Dobřichovice se nachází v krásné secesní vile v oblasti Podbrdska. Vila
původně sloužila jako luxusní rekreační objekt. V současné době je zde Domov
pro seniory s kapacitou 56 lůžek ve vícelůžkových pokojích. Naší cílovou skupinou
jsou občané Prahy starší 65 let. Poskytujeme pobytovou službu seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního
stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna
členy rodiny v jejich domácím prostředí ani terénními službami sociální péče.
V letech 2017–2019 zřizovatel plánuje přístavbu a rekonstrukci stávající budovy,
což umožní nejen navýšení kapacity Domova, ale výrazně zvýší kvalitu prostředí
pro život klientů v Domově.
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Domov pro seniory Heřmanův
Městec
Masarykovo nám. 37
538 03 Heřmanův Městec

Tel.: 469 695 121
E-mail:
domov@domov-hm.cz
www.domov-hm.cz

Druhy služeb: DS, DZR
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Domov pro seniory Heřmanův
Městec
DS pro seniory Heřmanův Městec je umístěn v zámku (122 míst) a ve vile (16
míst). Domov poskytuje 2 sociální služby – domov pro seniory (78 míst) a domov
se zvláštním režimem (60 míst) a je oceněn 5 hvězdami v rámci Značky kvality. Ke
společenským kontaktům jsou využívány zámecké prostory jako například
knihovna, rytířský sál a kaple. Klient si může každý den uspořádat sám nebo
využít nabídky aktivit: práce v dílnách, cvičení, společenské a komunikační hry,
sportovní hry sálové i venkovní, trénování paměti s certifikovaným lektorem,
reminiscenční terapii a další. Domov má dva vlastní canisterapeutické psy se
speciálním výcvikem, kteří jsou v domově každý den. Další zajímavostí je
Snoezelen terapie, která se provádí ve speciálně upravené multismyslové
místnosti pod odborným vedením.
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Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. 1
251 67 Pyšely
Tel.: 323 647 232
602 147 414
E-mail:
ddpysely@systemix.cz
www.domovproseniorypysely.cz

Druh služby: DS
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Domov pro seniory Pyšely
Domov, jehož provoz byl zahájen dne 1. listopadu 1953, se nachází v krásném a
klidném prostředí u města Benešov. Zámecká budova prošla v minulosti různými
přestavbami a rekonstrukce probíhají i v současnosti. Zařízení poskytuje jednu
pobytovou službu pro 60 klientů.
Poskytovaná péče spočívá v zajištění ubytování, stravování, sociální a
ošetřovatelské péči a v různých aktivizačních a zájmových činnostech
(reminiscenční terapie, ergoterapie, bazální stimulace, zájmové setkávání pro
dovedné ruce, canisterapie, sportovní hry, společné posezení při písničce,
soutěže, kvízy apod.). Domov vydává vlastní měsíčník „Zámecké listy“ a
spolupracuje s místní MŠ, ZŠ, DD a dalšími institucemi.
Naši motivovaní a kvalitně vyškolení pracovníci poskytují našim klientům služby
na vysoké úrovni, respektují a zachovávají jejich důstojnost s plným vědomím, že
trpělivost, empatie a láska je základem naší práce v sociálních službách.
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Palata – Domov pro zrakově
postižené
Na Hřebenkách 5
150 00 Praha 5

Tel.: 257 311 932
E-mail:
servis@palata.cz
http://palata.cz

Druh služby: DOZP
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Palata – Domov pro zrakově
postižené
Cílem poskytované sociální služby je podpora, rozvoj a zachování soběstačnosti
klientů – osob s těžkým zrakovým postižením, zajištění důstojného prostředí a
zacházení, pomoc v udržování vztahů klientů s jejich původním prostředím.
V současné době je celoroční pobytová sociální služba poskytována 133 klientům.
V bezbariérové budově zajišťujeme ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích.
Zdravotní služby zajišťuje ošetřovatelský a rehabilitační personál domova,
lékařské služby externí ambulantní lékaři.
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Domov sociálních služeb Vlašská
Vlašská 25
118 00 Praha 1
Tel.: 257 181 731
E-mail:
info@dssv-vlasska.cz
www.dssv-vlasska.cz

Druhy služeb: DOZP, CDS,
TSt., CHB
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Domov sociálních služeb Vlašská
Hlavním účelem zařízení příspěvkové organizace je poskytování služeb osobám
s mentálním a zdravotním postižením, u nichž je nezbytná individuální podpora
ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace. Ambulantní
i pobytové služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným
sociálním zázemím klienta. Při poskytování těchto služeb nelze opomenout
respektování základních lidských práv a možnost neformálního prostředí.
Poskytované služby:

Centrum denních služeb CDS – ambulantní, ve středisku Vlašská 25, Praha 1 a ve
středisku Vilová 2, Praha 10.
Týdenní stacionář TS – pobytová s celoročním provozem, od pondělí do pátku.
Ve středisku Vilová 2, Praha 10 a středisku Doubravčany 12, okr. Kolín.
Domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová s celoročním
nepřetržitým provozem. Službu domova poskytujeme ve středisku Vlašská 25,
Praha 1, Papírenská 14, Praha 6 a Doubravčany 12, okr. Kolín.
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Domov sociálních služeb Vlašská
Chráněné bydlení – pobytová ve formě skupinového či individuálního bydlení.
Tento druh služby poskytujeme na různých lokalitách Prahy v běžné panelové
zástavbě: Dubeč, Háje, Rajská Zahrada.
Informační Centrum – je spojovacím článkem mezi klienty všech našich středisek,
ale je otevřeno i klientům z jiných sociálních služeb a pro veřejnost.
Zajímavost:
Tréninková kavárna – posláním tréninkové kavárny Garden Café Taussig
(v objektu Vlašská) je rozvíjet základní pracovní a sociální dovednosti osob
s mentálním postižením a touto cestou podporovat jejich začleňování do
běžného života. Kavárna nabízí pracovní aktivity, které bezprostředně souvisí
s jejím provozem. Snaží se tak klientům přiblížit co nejreálnější pracovní
podmínky.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická
Sulická 1597/48
142 00 Praha 4-Krč

Tel.: 270 006 570
E–mail:
lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
www.dozp-sulicka.cz

Druh služby: DOZP
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická
V DOZP Sulická je zaregistrovaná jedna sociální služba, a to domov pro osoby se
zdravotním postižením, která je poskytována ve dvou budovách, které jsou obě
bezbariérové:
Sulická 1597/48, 142 00 Praha-Krč
Murgašova 1286/2, 142 00 Praha-Krč
Služba DOZP Sulická je zaměřená na individualitu člověka. Podporujeme
partnerské vztahy a nabízíme uživatelům možnost společného soužití v páru.

Plány pro nejbližší budoucnost:
Zaregistrování nové služby – Chráněné bydlení
Zajištění vzdělávání lidem do 26 let
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Domov se zvláštním režimem
Krásná Lípa
Čelakovského 40/13
407 46 Krásná Lípa
tel.: 724 147 324
E-mail:
info@dzrkrasnalipa.cz
www.dzrkrasnalipa.cz

Druh služby: DZR
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Domov se zvláštním režimem
Krásná Lípa
Domov se nachází v severních Čechách. Klienti Domova mají volnost pohybu a
jsou ubytováni v sedmi budovách. Posláním Domova je poskytovat pobytovou
sociální službu (ubytování, stravu a péči) lidem s chronickým duševním
onemocněním starším 19 let, kteří v důsledku svého handicapu nemohou žít ve
svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociální péče podporujeme
soběstačnost klientů, respektujeme jejich individuální potřeby a vytváříme
domácí atmosféru. Pořádáme pestré volnočasové aktivity v rámci našeho
Domova i mimo něj (výstavy, výlety, zahradničení, turistika, sport, vaření, cvičení,
návštěvy bazénu, činnosti v dílnách – truhlářská, keramická, ruční, šicí; dále
relaxační aktivity, tuzemské i zahraniční dovolené). Vydáváme Palmové listy, do
nichž naši klienti ochotně přispívají. Zaměstnanci pracují s konceptem bazální
stimulace či reminiscenční terapie a neustále zvyšují svoji odbornou kvalifikaci.
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Domov Svojšice
Svojšice č. 1
281 07

Tel.: 321 783 518
E-mail:
svojsice@zris.mepnet.cz
www.svojsicedomov.cz

Druhy služeb: DZR, CHB
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Domov Svojšice
Domov má kapacitu 110 uživatelů a poskytuje 2 druhy sociální služby - domov se
zvláštním režimem a chráněné bydlení.
Domov Svojšice poskytuje sociální služby pro osoby, které mají sníženou
soběstačnost z důvodů chronického duševního nebo kombinovaného
onemocnění, případně mentálního onemocnění, a osobám se stařeckou a
ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální služby jsou určeny dospělým osobám, které dovršily 19 let. Přednost pro
přijetí mají osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
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Domov se zvláštním režimem
Terezín
nám. Čs. armády 84
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 507
E-mail:
jana.rysankova@domovterezin.cz
www.domovterezin.cz

Druh služby: DZR
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Domov se zvláštním režimem
Terezín
DZR Terezín poskytuje pobytovou sociální službu a není zdravotnickým zařízením.
Kapacita je 269 osob, cílovou skupinou jsou:
• osoby ohrožené závislostí nebo závislých na návykových látkách
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s kombinovaným postižením – tělesné a duševní postižení (např.
používání různých kompenzačních pomůcek + psychiatrická diagnóza nebo
demence).
Přijímány jsou osoby starší 19 let. Službu neposkytujeme osobám s mentálním
postižením. K důležitým prioritám v našem domově patří aktivizační činnosti,
kterých máme v současné době 34 (nejúspěšnější jsou zejména divadlo, kapela a
fotbalový tým, které náš domov reprezentují jak doma tak i v zahraničí). V našem
domově se velice osvědčila relaxační terapie, která probíhá v rámci tzv.
multismyslové terapie, dále canisterapie, zpívání a smyslová cvičení. Velký důraz
klademe na spolupráci s rodinnými příslušníky, s městem a ZŠ Terezín,
pedagogickou školou Litoměřice (pravidelné praxe) a dalšími školami.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice
Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice
407 45 Kytlice

Tel.: 412 581 024
E-mail:
info@dozpkytlice.cz
www.dozpkytlice.cz

Druhy služeb: DOZP, DS
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice
Kytlický Domov s kapacitou 58 lůžek je místem, kde se zaměstnanci snaží do své
práce každodenně vkládat vyrovnaný mix srdce a rozumu, minimalizovat rozdíly
mezi mentálně postiženými a tzv. zdravou populací, a dělat vše proto, aby byl
kontakt s touto populací co nejbohatší. Domov si zakládá na pestrosti
volnočasových aktivit, jejichž škálu neustále rozšiřuje (viz výroční zprávy na webu
DOZP). Další zásadní součástí služby je spolupráce s externími organizacemi –
s obcí Kytlice, s útulkem pro opuštěná zvířata, s agenturami, které se věnují
začleňování postižených do společnosti, s místními statkáři apod. Domov a jeho
klienti se snaží být aktivní součástí obce. Jméno DOZP Kytlice přesahuje hranice
regionu.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku
Rudné č. 8
362 21 Vysoká Pec

Tel.: 353 825 188
E–mail:
info@dozprudne.cz
www.dozprudne.cz

Druh služby: DOZP
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku
Domov Rudné poskytuje pobytovou službu občanům hl. m. Prahy s mentálním
a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Službu mohou využít i osoby
imobilní. Kapacita služby je 74 míst, v 1–3lůžkových, moderních pokojích. Domov
tvoří areál z několika budov a velké zahrady. Domov je jedinečný svým umístěním
v Krušných horách.
Klientům je poskytována veškerá potřebná péče a pomoc podle jejich
individuálních potřeb. Mají možnost se podílet na sebeobsluze i péči
o domácnost, věnovat se činnostem podle svého zájmu (ruční práce, výroba
upomínkových předmětů, vaření), chodit do přírody. Mohou využívat veřejně
dostupných služeb v okolí, jako jsou obchody, kadeřník, pedikér, kino, koncerty,
solná jeskyně. Pro klienty, kteří jsou imobilní nebo potřebují větší míru péče, jsou
služby kadeřníka a pedikéra zajišťovány přímo v Domově. Klienti jsou
podporováni v navazování a udržování vztahů s rodinou, přáteli a jinými osobami.
Domov pravidelně pořádá různé společenské, zábavné a sportovní akce: Slet
čarodějek, Superden, Srdce na dlani, Vánoční setkání, grilování apod. Na tyto
akce jsou zváni rodinní příslušníci, přátelé a klienti z jiných zařízení. V nejbližší
budoucnosti budeme poskytovat další službu – domov se zvláštním režimem.
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Domov Maxov
Horní Maxov 181
468 71 Lučany nad Nisou
Tel.: 483 300 718
483 300 723
E-mail:
info@domovmaxov.eu
www.domovmaxov.eu

Druhy služeb: DOZP, DZR, CHB, STD
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Domov Maxov
Domov Maxov (dříve ÚSP pro mládež, založen v r. 1963) leží v malebném podhůří
Jizerských hor, které nabízí bezprostřední kontakt s přírodou v chráněné krajinné oblasti.
Zvláštní pozornost věnujeme podpoře tradic duchovního života a společensky
prospěšných aktivit uživatelů (rekultivace půdy, pomoc farmářům v okolí, péče o hřbitov a
kostel, chov drobného zvířectva, činnosti v řemeslných dílnách) a návratu společenského a
kulturního života do obce.
• Kapacita je 62 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 18 let
s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy, ubytovaných převážně v jedno a
dvoulůžkových pokojích.
• Využíváme terapeutické koncepty bazální stimulace, kognitivně behaviorální terapie,
různé formy alternativní komunikace, kinestetické mobilizace aj.
• Motivujeme uživatele k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví nabídkou pohybových
aktivit a možností výběru vegetariánské stravy. Zařízení je nekuřácké.
• Vizí do budoucna je zachování komunitního způsobu života v domácnostech rodinného
typu s maximálním počtem 6-9 uživatelů v domácnosti a další rozšiřování poskytovaných
služeb pro osoby se specifickými potřebami.
• Domov Maxov je dobře dostupný MHD z Jablonce nad Nisou.
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Integrované centrum pro osoby se
zdravotním postižením Horní Poustevna
Horní Poustevna 40
407 82 Dolní Poustevna

Tel.: 412 397 205
E-mail:
info@ichp.cz
www.ichp.cz

Druhy služeb: DOZP, CHB,
PSB, STD
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Integrované centrum pro osoby
se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Služby poskytujeme na více místech ve Šluknovském výběžku – Horní Poustevna,
Vilémov a Šluknov. Motto naší organizace je: „Hledáme cestu bez plotů“.
Všechny naše služby jsou poskytovány v „neústavním“ prostředí. Klienti žijí
v domácnostech, které fungují samostatně a jsou vybaveny jako běžné byty.
V domácnosti žije obvykle 6 až 8 klientů. Při poskytování našich služeb klademe
důraz na běžný režim dne, týdne a roku a na princip „doma a venku“. V pracovní
dny se naši klienti vzdělávají v různých školách v okolí, navštěvují sociálně
terapeutické dílny na našich pracovištích nebo pracují. O víkendech mají podle
svých zájmů různé další aktivity, návštěvy kulturních akcí apod.
Naše služby jsou prostupné tak, že klientům s menší potřebou podpory nabízíme
tomu odpovídající druh služby, a naopak v případě potřeby může klient přejít do
služby s vyšší mírou podpory, aniž by opouštěl území, ve kterém žije většinou
dlouhá léta.
51

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn
Roztoky
270 23 p. Křivoklát

Tel.: 313 559 114
E-mail:
leontýn@zris.mepnet.cz
www.leontyn.cz

Druhy služeb: DOZP, DZR
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn
Organizace sídlí v zámku Leontýn a v domcích typu chráněného bydlení v rozlehlém
bezpečném zámeckém parku v krásném prostředí Křivoklátských lesů, v kraji Oty Pavla,
v okrese Rakovník ve Středočeském kraji. Dosažitelnost z Prahy je velmi dobrá, po dálnici
D5 na Plzeň je to po sjezdu v Berouně do Leontýna jen 10km. Kapacita zařízení, které
stabilně poskytuje pobytovou sociální službu přes 50 let, je 84 klientů, z čehož 75 míst je
určeno pro klienty s mentálním postižením od 11 let, ať vrozeným, tak po úrazu nebo po
nemoci, a 5 míst pro osoby s nízkofunkčním autismem od 15 let. Na webových stránkách
je možno shlédnout filmový dokument o zařízení a blíže se seznámit s nabídkou. Hlavní
budovy jsou bezbariérové s dvou až třílůžkovými pokoji, rodinné domky typu chráněného
bydlení jsou jedno až dvoulůžkové. V organizaci pracuje 70 zaměstnanců, využívá se vlastní
prádelna a stravovací provoz. V Domově Leontýn se žije poklidným životem podobným
životu na venkově. Využívají se skleníky, společnost klientům dělá pes, kočky, ovečky, koně.
Klienti mohou navštěvovat terapeutické dílny, Snoezelen, v nabídce je řada kulturních
i sportovních akcí. V organizaci je i střední učiliště, kde si dospělí klienti mohou doplnit
vzdělání v praktické škole. Do Domova pravidelně dochází lékař nebo farář k bohoslužbám.
Z přírodního, klidného a bezpečného prostředí není problém kamkoliv autem dojet.
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice
Horní Lochovice 222
267 51 Zdice
Tel.: 311 516 194
E–mail:
domov@dzp-lochovice.cz
www.dzp-lochovice.cz

Druhy služeb: DOZP, TS
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Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice
Historie místa je spojena s objevem léčivého pramene v 18. století a následným
zřízením lázní. Domov dnes nabízí pomoc a podporu osobám s mentálním
postižením, případně v kombinaci s motorickým či smyslovým postižením,
občanům hl. m. Prahy ve věku od 11 do cca 60 let. Celková kapacita zařízení je 56
lůžek, z čehož 8 je určeno pro klienty využívající týdenní stacionář a 48 lůžek pro
klienty využívající stálou službu DOZP. Vedle toho nabízí zařízení klientům další
podporu přibližující se chráněnému bydlení, chráněným dílnám apod.
Domov v nově rekonstruovaných prostorách kromě ubytování a potřebné péče
nabízí též velký rozsah aktivizačních a zájmových činností, zázemí zdravotně
rehabilitačního provozu a vybavení pro další aktivity. Fakultativně je nabízeny
i každotýdenní asistovaná přeprava z Prahy do Lochovic a zpět.
Své služby, s ohledem na cílovou skupinu, zařízení nenabízí osobám
s psychiatrickou diagnózou a výraznými poruchami chování. Celý objekt je
nekuřácký.
55

Integrované centrum sociálních
služeb Odlochovice
Odlochovice 1
257 03 Jankov

Tel.: 317 833 286 (201)
777 981 491
E-mail:
info@icsso.cz
www.icsso.cz

Druhy služeb: DOZP, CHB
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Integrované centrum sociálních
služeb Odlochovice
Sociální služby jsou poskytovány ve 2 pracovištích Odlochovice a Roudný a ve 2
pobytových službách – Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a
Chráněné bydlení (CHB). Podpora a péče je zajišťována celkem 154 uživatelům,
přičemž v sociální službě DOZP 125 uživatelům a v sociální službě CHB 29
uživatelům.
Služby jsou poskytovány pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením nebo
kombinovaným postižením (vždy primární diagnóza mentálního postižení), dětem
i dospělým, mužům i ženám. Ve službě DOZP od 1 roku věku do úmrtí, ve službě
CHB od 18 (19) let do úmrtí.
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Domov Zvíkovecká kytička
Zvíkovec 99
338 08 Zbiroh
Tel: 371 796 484
E-mail:
zvikovec@zris.mepnet.cz
www.kyticka.zvikovec.cz

Druh služby: DOZP
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Domov Zvíkovecká kytička
Domov je poskytovatel sociální služby pro osoby se zdravotním postižením –
mentálním. Zvíkovec se nachází v západních Čechách, v blízkosti řeky Berounky.
Klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím
na 3 odděleních: "Domeček" "Baráček" "Chaloupka" různě umístěných v městyse
Zvíkovec.
Péče o klienty probíhá ve dvou rovinách. V rovině základní, tj. sebeobsluha,
hygiena, stolování, péče o domácnost, společenské návyky a komunikace, a
v rovině odborné, kterou tvoří vzdělávání, zaměstnávání a zdravotní péče.
Povinnou školní docházku našich klientů řešíme denní dopravou do školy v obci
Mlečice. Ostatní "školou nepovinní" klienti Domova jsou zařazováni do systému
Celoživotního vzdělávání.
Součástí zaměstnávání klientů je jejich pohybová aktivizace – motivační cvičení,
muzikoterapie s tancem a sezónní činnosti. Cílené zaměstnávání probíhá na bázi
zájmu klientů v dílnách, textilní a výtvarné a v nácvičné stanici. Velká zahrada
slouží pro pěstitelské práce ve sklenících, na volných záhonech a v malém sadu.
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Dětské centrum Paprsek
Šestajovická 580/19
198 00 Praha 9 – Hloubětín

Tel.: 281 866 654
E–mail:
info@dcpaprsek.org
www.dcpaprsek.org

Druhy služeb: DOZP, CHB, DSt.
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Dětské centrum Paprsek
DC Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení komplexní péče
o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny. DC
formou ambulantních a pobytových služeb poskytuje podporu dětem a mladým
dospělým s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s autismem.
Vnímáme pozitivně, že naším sekundárním uživatelem je rodina, které
poskytováním našich služeb umožňujeme vést co nejběžnější život.
Sociální služby tvoří: denní stacionář pro děti a mladé dospělé s kapacitou 87
uživatelů ve věku 2–35 let, chráněné bydlení pro dospělé lidi a autismem
v Lahovicích s kapacitou 6 lůžek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve
věku 11–65 let (12 lůžek) je zřízen ve dvou pracovištích (Praha 6 a Horní
Měcholupy). Rodinné centrum Zdeňka Matějčka připravuje a posuzuje budoucí
náhradní rodiče k přijetí dítěte, rodiny se svěřeným dítětem psychologicky
doprovází.
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Centrum sociálních služeb Praha
ředitelství
Žilinská 2769/2
141 00 Praha 4-Záběhlice

Tel.: 222 581 290
E-mail:
tomas.jan@csspraha.cz
www.csspraha.cz
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Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) poskytuje prioritně terénní, ambulantní
i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah
služeb realizovaných CSSP zahrnuje služby především z oblasti sociální, ale jeho
nedílnou součástí jsou také některé ze služeb zdravotnických a informačních.
Zároveň zaměřujeme svou činnost i na sféru odborného vzdělávání a metodickou
a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na území Prahy.
Od svého založení v roce 1998 se organizace výrazně rozšířila v rozsahu
nabízených služeb a v šíři škály osob, jimž své služby poskytuje, a stala se tak
jednou z největších sociálních organizací v hlavním městě Praze a také pevně
ukotveným systémem vzájemně provázané a navazující pomoci občanům.
Služeb CSSP nevyužívají jen občané hlavního města Prahy, ale lidé z celé České
republiky a často i cizinci.
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Sociálně právní poradna Centrum: poradenství v oblasti občanského a rodinného
práva a odborné sociální poradenství
Resocializační a reintegrační programy: odborné sociální poradenství určené
klientům, kteří mají zkušenost s odsouzením či pobytem ve výkonu trestu a kteří
hledají cestu, jak nadále žít bez porušování pravidel, norem a zákonů společnosti
Informační a poradenské centrum KONTAKT: odborné sociálně právní
poradenství s možností využívat služby JOB KLUB, která se specializuje na pomoc
v souvislosti s hledáním zaměstnání
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy:
odborné sociální poradenství zaměřené především na pomoc v otázkách
vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí
Intervenční centrum: služba sociální prevence zaměřená výhradně
na pomoc osobám ohroženým domácím násilím
V rámci Intervenčního centra funguje program VIOLA, který nabízí
psychologickou pomoc konfliktním osobám
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Triangl – centrum pro rodinu: odborné psychologické, poradenské a terapeutické
služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní, vztahové a
výchovné potíže
Pražská linka důvěry: nonstop telefonická krizová pomoc
a základní poradenství klientům, kteří se ocitli v náročné životní situaci
Azylový dům s ošetřovatelskou službou: bezplatné pobytové a ošetřovatelské
služby osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a akutními
zdravotními obtížemi
Azylový dům Skloněná: ubytování určené mužům ve složité sociální a životní
situaci
Azylový dům pro ženy: ubytování určené ženám ve složité sociální a životní
situaci
Azylový dům pro matky s dětmi: ubytování určené matkám s dětmi, které se
ocitly v krizové životní situaci
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Azylový dům Šromova: překlenovací pobytové služby a poradenství určené
jednotlivcům, párům, rodinám a samoživitelům s dětmi, kteří jsou rozhodnuti
aktivně řešit svou nepříznivou životní a sociální situaci
Noclehárna pro osoby bez přístřeší – loď Hermes: noclehárna pro osoby bez
přístřeší (muže i ženy), jedna z nejvyhledávanějších sociálních služeb svého druhu
Terénní programy pro osoby bez přístřeší: programy zaměřené na vyhledávání
potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Cílem
terénních programů je navázání klientů k síti poskytovaných sociálních služeb,
zprostředkování sociální pomoci a podpora při jejím využívání
Krizové centrum RIAPS : nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní péči
dospělým klientům, u kterých je v důsledku náročné životní situace ohroženo
jejich psychické zdraví
Pražské centrum primární prevence:
odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového
chování na území hlavního města Prahy
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Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ
(JUŠ)

V Pevnosti 4
128 41 Praha 2

Tel.: 241 083 233
E–mail:
jus@jus.cz
www.jus.cz

Druhy služeb: TSt., DSt.
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Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ (JUŠ)
JUŠ je příspěvkovou organizací HMP, fungující již od roku 1913. Poskytuje školské
a sociální služby mladým lidem s tělesným a kombinovaným postižením po dobu
jejich vzdělávání. Důraz je kladen na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj
dovedností, celkovou rehabilitaci. Součástí aktivit je příprava na budoucí život,
především v oblasti bydlení a pracovního uplatnění. Služby jsou poskytovány
přibližně dvěma stovkám dětí a mladých lidí, kteří denně navštěvují bezbariérové
školy, využívají ubytovacích služeb týdenního stacionáře nebo chodí do běžných
škol v místě bydliště. V rámci týdenního stacionáře ubytování probíhá
v 1–3lůžkových pokojích, cca polovina z nich má vlastní sociální zařízení, jsou
vybaveny moderním nábytkem zohledňujícím potřeby našich klientů. Součástí
organizace je SPC, které poskytuje služby dalším cca třem stům žáků v běžných
školách. Cílem je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a
přirozeného sociální prostředí. Rádi bychom v nejbližší budoucnosti dokončili
dostavbu areálu.
DSt.: kapacita 110, TSt.: kapacita 94
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