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Zobrazit vyhledávací formulář
Služby vyhovující zadaným kritériím

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

Verze pro tisk

zjednodušené vyhledávání

Počet nalezených sociálních služeb: 9 Stránka: 1 další >

Arcidiecézní charita Praha

Domov svaté rodiny (Libocká 6/43, Praha 6-Liboc, 162 00 Praha 616)
 Domov svaté Rodiny (Ulrychova 1874/10, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616)

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby se zdravotním postižením

starší 18 let

Adresa kontaktního místa:
Domov svaté Rodiny
Ulrychova 1874/10 Praha 6-Břevnov 162 00 Praha 616

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (9309292)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 235 002 532
e-mail domovsvaterodiny@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz (http://www.praha.charita.cz)

Centrum komunitních služeb Pro život

Domov sociálních služeb Vlašská (Papírenská 586/14, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6)
 Domov sociálních služeb Vlašská (Doubravčany 12, 281 44 Zásmuky)

 Domov sociálních služeb Vlašská- (Vlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011)
 Domov sociálních služeb Kolín (Tyršova 255, Kolín II, 280 02 Kolín 2)

pobytové

osoby s mentálním postižením

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

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

Adresa kontaktního místa:
Domov sociálních služeb Vlašská

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (9892491)

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 775024001
telefon 797970322
telefon 731387037
e-mail sklenarova.martina@ckspz.cz
e-mail sklenarova@dssv-vlasska.cz
e-mail selner@dssv-vlasska.cz
e-mail selner.martin@ckspz.cz
web www.dssv-vlasska.cz (http://www.dssv-vlasska.cz)
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Doubravčany 12 281 44 Zásmuky
 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové

Domov pro osoby se zdravotním postižením Centra služeb pro rodinu a dítě a dětský domov
Charlotty Masarykové (Kpt. Stránského 996/2, Praha 14-Černý Most, 198 00 Praha 98)

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

děti od 3 do 15 let

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (9883774)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
e-mail dozpkptstranskeho@cchm.cz
web www.cchm.cz (http://www.cchm.cz)

Dětské centrum Paprsek

DC Paprsek - Domov Červený vrch (Alžírská 647/1, Praha 6-Vokovice, 160 00 Praha 6)
 DC Paprsek - Domov Setkání (Veronské nám. 596, Praha 15-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111)

 DC Paprsek - Domov Jeseniova (Jeseniova 508/25, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3)

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

od 3 do 65 let

Adresa kontaktního místa:
DC Paprsek - Domov Červený vrch
Alžírská 647/1 Praha 6-Vokovice 160 00 Praha 6

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7627286)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 702 256 366
e-mail jolana.machackova@dcpaprsek.org
web www.dcpaprsek.org (http://www.dcpaprsek.org)

Diakonie ČCE - středisko Praha

Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Zvonek - domov pro osoby se zdravotním
postižením (Šípková 1838/1, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411)

 Diakonie ČCE - středisko Praha, pracoviště Dolní Počernice - domov pro osoby se zdravotním
postižením (Jinolická 931, Dolní Počernice, 190 12 Praha 912)

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

starší 18 let

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7735888)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 739 545 993
e-mail domov@diakonie-praha.cz
web www.diakonie-praha.cz (http://www.diakonie-praha.cz)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (7985683)

 

Název poskytovatele: 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (Sulická 1597/48, Praha 4-Krč, 142 00 Praha
411)
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická (Murgašova 1286/2, Praha 4-Krč, 142 00
Praha 411)

pobytové

osoby s mentálním postižením
 osoby s tělesným postižením

od 17 let (začátek platnosti 1. 1. 2023)

Adresa kontaktního místa:
Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
Sulická 1597/48 Praha 4-Krč 142 00 Praha 411

 

 

 

 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 270 006 570
e-mail lenka.kohoutova@domov-sulicka.cz
web www.domov-sulicka.cz (http://www.domov-sulicka.cz)

Modrý klíč o.p.s.

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

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

starší 30 let

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (8423740)

 

 

 

 

 

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 (http://www.modry-klic.cz)

Počet nalezených sociálních služeb: 9 Stránka: 1 další >
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