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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 >

Centrum Seňorina, z.s.

Centrum Seňorina služby pro seniory (Na poříčí 1933/36, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1)

pobytové, ambulantní

osoby s chronickým duševním onemocněním
 osoby s mentálním postižením

 senioři

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

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

Odlehčovací služby (5693449)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 604 708 111
e-mail lenka.vaclavikova@centrum-senorina.cz
web www.centrum-senorina.cz (http://www.centrum-senorina.cz)

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové

Odlehčovací služba Centra služeb pro rodinu a dětský domov Ch. Masarykové (U Včely 176,
Zbraslav, 156 00 Praha 516)

ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

od 3 do 12 let

Odlehčovací služby (8210038)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon kancelář 257 920 303
telefon vedoucí služby 771 269 059
e-mail emilie.molackova@cchm.cz
web www.cchm.cz (http://www.cchm.cz)

Dětské centrum Paprsek

DC Paprsek - Grébovka (U vršovického nádraží 30/30, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101)

pobytové, ambulantní

osoby s kombinovaným postižením
 

Odlehčovací služby (9670437)

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 
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osoby s mentálním postižením

Pro děti ve věku 3 - 18 let.

 

 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 281 045 931
e-mail info@dcpaprsek.org
web www.dcpaprsek.org (http://www.dcpaprsek.org)

Global Partner Péče, z.ú.

Global Partner (Kafkova 1432/47, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6)

terénní

osoby s chronickým onemocněním
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby se zdravotním postižením
 senioři

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

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

Odlehčovací služby (8263968)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon Mgr. Ivana Mašejová 603980359
e-mail ivana.masejova@gp.cz
web www.gp.cz (http://www.gp.cz)

Modrý klíč o.p.s.

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

pobytové

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

od 3 do 64 let

Odlehčovací služby (3296442)

 

 

 

 

 

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)

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

Terénní odlehčovací služba POHODA (Roškotova 1737/6, Praha 4-Braník, 140 00 Praha 4)

terénní

osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

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

 mladší senioři (65 – 80 let)

Odlehčovací služby (1026027)

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 296 202 022
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telefon 777 913 482
e-mail manazer.asistence@pohoda-help.cz
web www.pohoda-help.cz (http://www.pohoda-help.cz)

PONTE D22, z.ú.

Odlehčovací služby (Přátelství 158/78, Praha 22-Uhříněves, 104 00 Praha 114)

terénní

osoby s chronickým onemocněním
 osoby s kombinovaným postižením
 osoby s mentálním postižením

 osoby s tělesným postižením
 osoby se zdravotním postižením

 senioři

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

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

Odlehčovací služby (4651772)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 723 568 851
e-mail reditelka@ponte-zu.cz

Počet nalezených sociálních služeb: 9 Stránka: 1 další >
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