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Akord, Organizační jednotka - DENNÍ STACIONÁŘ

Denní stacionář AKORD (Záhřebská 626/36, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2)

ambulantní

osoby s jiným zdravotním postižením
 osoby s kombinovaným postižením

 osoby s mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením

 osoby se zdravotním postižením

Služba je určena pro uživatele od 6 do 45 let věku.

Dětské centrum Paprsek

DC Paprsek, Středisko Hloubětín (Šestajovická 580/19, Praha 14-Hloubětín, 198 00 Praha 98)
 DC Paprsek, Středisko Prosek (Bílinská 517/2, Praha 9-Prosek, 190 00 Praha 9)

 DC Paprsek, Středisko DAR (Alžírská 647/1, Praha 6-Vokovice, 160 00 Praha 6)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

od 2 do 40 let

Adresa kontaktního místa:
DC Paprsek, Středisko Hloubětín
Šestajovická 580/19 Praha 14-Hloubětín 198 00 Praha 98

Diakonie ČCE - středisko Praha

Denní stacionář Ratolest (Saratovská 3392/8, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

mladší děti (7 –10 let)
 starší děti (11 – 15 let)
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Seznam sociálních služeb

Ve veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb jsou informace o konkrétní poskytované sociální
službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Počet nalezených sociálních služeb: 10

Denní stacionáře (4659709)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 222 519 716
telefon 602 393 668
e-mail dsakord@grbox.cz
web www.dsakord.cz

Denní stacionáře (9314702)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 281 045 931
e-mail hloubetin@dcpaprsek.org
web www.dcpaprsek.org

Denní stacionáře (8936839)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 
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dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Domov Sedlec SPMP o.p.s.

Domov Sedlec SPMP o.p.s. (Roztocká 33/13, Praha 6-Sedlec, 160 00 Praha 6)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby se zdravotním postižením

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

Integrační centrum ZAHRADA v Praze 3

Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (U zásobní zahrady 2445/8, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)
 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 (U zásobní zahrady 2445/8, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

od 3 do 18 let

Modrý klíč o.p.s.

Modrý klíč o.p.s. (Smolkova 566/4, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411)
 Modrý klíč o.p.s. (Smolkova 567/2, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby se zdravotním postižením

od 3 do 70 let

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontakty: 
telefon 274 821 297
e-mail strasnice@diakonie-praha.cz
e-mail ratolest@diakonie-praha.cz
web www.diakonie-praha.cz

Denní stacionáře (6856235)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 233 324 363
e-mail sdm.sedlec@seznam.cz
web www.sdmsedlec.cz

Denní stacionáře (3122440)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 222 584 841
fax 222 584 052
e-mail info@iczahrada.cz
web http://www.iczahrada.cz

Denní stacionáře (2077002)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 241 715 375
fax 241 714 255
e-mail modryklic@modry-klic.cz
web http://www.modry-klic.cz
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Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 (Koněvova 151/24, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby s tělesným postižením
 osoby se sluchovým postižením

 osoby se zdravotním postižením

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

 starší děti (11 – 15 let)
 dorost (16 – 18 let)

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

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z. ú.

Stacionář POHODA (Roškotova 1737/6, Praha 4-Braník, 140 00 Praha 4)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

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

 mladší senioři (65 – 80 let)

Ruka pro život o.p.s.

Denní stacionář (Skloněná 308/16, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9)
 Denní stacionář (Taussigova 1889/15a, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

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

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

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Denní stacionáře (3236460)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 222 584 355
e-mail stacionar@volny.cz
web http://www.cb.cz/praha3/stacionar

Denní stacionáře (4129365)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 777 913 459
telefon 296 202 022
e-mail manazer.stacionare@pohoda-help.cz
web http://pohoda-help.cz

Denní stacionáře (6703682)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 733 158 496
e-mail info@rukaprozivot.cz
web www.rukaprozivot.cz
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Adresa kontaktního místa:
Denní stacionář
Skloněná 308/16 Praha 9-Vysočany 190 00 Praha 9

Sluneční zahrada, z.s.

Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru (Svatoňovická 587, Dolní Počernice, 190 12 Praha
912)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 rodiny s dítětem/dětmi

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

 
 

 

 

 

 

 
 

Denní stacionáře (3274363)
Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 281930909
e-mail dilna.prokop@seznam.cz
web www.slunecnizahrada.cz

Počet nalezených sociálních služeb: 10


