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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 

TÍSŇOVÉ TELEFONNÍ LINKY 

 

112  JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

 

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.…), která 

ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo 

150 HASIČI 

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na 

telefonní lince 

155 ZÁCHRANKA 

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo  

 

158 POLICIE 

 

TÍSŇOVÁ LINKA PRO NESLYŠÍCÍ 

Pošlete SMS zprávu, kde uvedete: příjmení odesílatele, místo události, ulice, krátký popis 

události a zranění (max. 1 sms/160 znaků) 

603 111 158  

 

Městská policie Říčany: Komenského náměstí 1619/3, tel. 323 618 150 / 725 022 765 

156  MĚSTSKÁ POLICIE 

 

 

 

 



 
 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ŘÍČANSKÉM REGIONU 

MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH  

Komenského nám. 1850, 251 01  Říčany       

                    
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (budova D) 

tel.: 323 618 241, e-mail:blanka.spolkova@ricany.cz  

poradenská činnost v rámci sociální péče, zvláštní příjemce důchodu, vydávání označení 

parkovacích průkazů pro zdravotně postižené, výkon sociálně-právní ochrany dětí, agenda 

kurátora pro děti a mládež, agenda náhradní rodinné péče - pěstounská péče, osvojení, 

terénní sociální práce, součinnost se soudy, lékaři, orgány činnými v trestním 

řízení, nestátními organizacemi 

 

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SENIOR                                 

 

pobytová služba 

 

Komenského náměstí 1850, 251 01 Říčany 

 

tel. 323 604 244-7 

e-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz 

web: http://dps.ricany.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let a osobám se zdravotním postižením 

s trvalým bydlištěm v Říčanech, jedna z podmínek přijetí je soběstačnost při sebeobsluze 

klientů 

 

Charakteristika služby: Dům nabízí několik typů bytových jednotek, pečovatelskou 

službu, nepřetržitou recepční službu, lékařskou ordinaci, jídelnu a služby (lékárna, 

zdravotnické potřeby, kadeřnictví, pedikúra) jako součást objektu.  
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• DOMOVY PRO SENIORY                                     

pobytová služba 

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 

za úplatu. 

DOMOV POD KAVČÍ SKÁLOU 

Marie Pujmanové 2045/2, 251 01 Říčany 

  

tel. 323 632 443 - recepce 

e-mail: socialni@domovpks.cz 

web: www.domovpks.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům se sníženou soběstačností od 63 let, s vazbou 

k regionu 

 

Charakteristika služby: Poskytování kompletní péče o seniory. Kapacita 49 obyvatel. 

Nabízíme 1 a 2 lůžkové pokoje, 24 hodinová péče, stravování 5 denně, vlastní kuchyň a 

prádelna 1x týdne praktický lékař, rehabilitace.  Zřizovatelem je Středočeský kraj. 

 

 

DOMOV PRO SENIORY BLANÍK S.R.O. 

Jiráskova 456, Mnichovice 

 

tel. 607 040 401 nebo 323 631 307 - recepce 

e-mail: m.martinkova@dsblanik.cz 

web: www.dsblanik.cz 

 

Komu je služba určena: klientům, kteří si nejsou sami schopni zajistit životní potřeby, 

nemohou žít bezpečně ve svém prostředí z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, 

snížené soběstačnosti; klientům, kteří potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické 

osoby 

 

Charakteristika služby: Domov pro seniory BLANÍK, domov jako doma chce být 

skutečným domovem. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošetřovatelsko - zdravotní péči i 

volnočasové aktivity. Naší snahou je, aby se Domov podobal skutečnému domovu. Klient 

určuje svůj denní režim, kdy bude vstávat, odpočívat apod. 

 

 

DOMOV PRO SENIORY KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 

Lázeňská 462, Kostelec nad Černými lesy 281 63 

 

tel. 731 615 674 / 321 697 371 

e-mail: info@ddkostelecncl.cz 

web: www.ddkostelecncl.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům 

 



 
 

 

Charakteristika služby: Posláním našeho domova pro seniory je nahradit domov 

klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém 

přirozeném prostředí a umožnit jim prožít aktivní a důstojné stáří. 

 

DOMOV HAČKA SE SÍDLEM V OLEŠCE 

Oleška 153, 281 62 Oleška 

 
tel. 321 697 631 nebo 321 697 282 

e-mail: ddoleska@iol.cz  
web: http://web.iol.cz/dd.oleska/ 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let  

 

Charakteristika služby: pobytová služba pro seniory, poskytováno 24 hodin denně, 

komplexní péče, poskytování zdravotní péče 

 
DOMOV U VĚŽE 

Nupacká 149, 251 01 Nupaky 

 
tel. 734 728 890 

e-mail: socialnipracovnice@domovuveze.eu  
web: www.domovuveze.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let  

 

Charakteristika služby: Naše zařízení – člen skupiny Profi Clinic – zajišťuje svým 

klientům péči školených a profesionálních pečovatelů a pečovatelek, zdravotních sester, 

obvodních lékařů, fyzioterapeuta, ergoterapeutek a dobrovolníků. Nedílnou a dost 

podstatnou součástí péče je péče lékaře z oboru psychiatrie a neurologie. Do zařízení 

dochází také urolog, neurolog a stomatolog. V případě potřeby ošetření u jiného lékaře – 

specialisty, zajišťujeme klientovi odvoz do specializovaného zařízení v Praze včetně 

doprovodu zdravotní sestry. 

 
DŮM PRO SENIORY PRŮHONICE 

U Motelu 567, 252 43 Průhonice 

 
tel. 731 447 841 

e-mail: info@seniorpruhonice.cz  
web: www.seniorpruhonice.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let  

 

Charakteristika služby: Naším cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní, účelné, 

pohodlné, bezpečné a svobodné bydlení v malometrážních bytech, které je spojené s 

nabídkou služeb poskytující vysoký komfort a komplexní péči jednotlivým klientům v 

návaznosti na trvalou přítomnost a dostupnost odborného personálu v objektu. Zajištění 

24hodinová péče o bezmocné pacienty a monitoring užívání předepsaných léků, trvalá 

služba před lékařské pomoci. 
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CENTRIN CZ S.R.O. 

Zruč nad Sázavou, Nám. Míru 597 / Praha 6, Libocká 1/271 

 

tel. 724 372 112 

e-mail: senior@centrin.cz / praha@centrin.cz  

web: www.centrin.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří z 

důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují 

pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou 

schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí 

 

Charakteristika služby: 24hodinová péče v pobytovém zařízení sociálních služeb včetně 

všech souvisejících služeb. Ošetřovatelská a lékařská péče, pravidelné stravování, 

volnočasové aktivity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

• DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM                                               

pobytová služba 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na 

návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Služba se poskytuje 

za úplatu. 
 

ALZHEIMERCENTRUM PRŮHONICE O.P.S. 

Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice 

 

tel. 774 774 066 

e-mail: pruhonice@alzheimercentrum.cz 

web: www.alzheimercentrum.cz 

 

Komu je služba určena: osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké 

demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí 

 

Charakteristika služby: Alzheimercentrum je skupina specializovaných zařízení na péči 

o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí. Zařízení jsou vybavena a 

zařízena pro poskytování moderní ošetřovatelské péče, která se zaměřuje zejména na 

klienty s Alzheimerovou chorobou ve všech stádiích onemocnění i jiné typy demencí. Pokud 

váš blízký trpí jiným typem onemocnění, ve spolupráci s vámi posoudíme vhodnost jeho 

umístění v našem centru tak, aby ošetřovatelská péče byla zvládnutelná a pro klienta 

vyhovující. Důsledně dbáme na to, že každé z našich zařízení dodržuje přísné standardy 

ošetřovatelské péče, proto se v každém z našich domov Alzheimer setkáte s kvalitou, 

profesionalitou ale také laskavostí a úsměvem. Jsme zde pro vás. 
 

CENTRIN CZ S.R.O. 

Unhošť, Tyršovo nám. 211  

 

tel. 725 928 495 nebo 724 372 112  

e-mail: socialni@centrin.cz 

web: www.centrin.cz 

 
Komu je služba určena: osobám s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů 

demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 

 

Charakteristika služby: 24hodinová péče v pobytovém zařízení sociálních služeb včetně 

všech souvisejících služeb. Ošetřovatelská a lékařská péče, pravidelné stravování, 

volnočasové aktivity. 
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SANATORIUM TOPAS, S.R.O. - ŠKVOREC 

Masarykovo nám. 112, 250 83 Škvorec 

 

tel. 774 119 183 nebo 774 140 459  

e-mail: jirina.olivova@sanatorium-topas.cz 

web: www.sanatorium-topas.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům s gerontopsychiatrickou poruchou 

 

Charakteristika služby: Sanatorium TOPAS s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které 

se zaměřuje na komplexní péči pro seniory v oboru gerontopsychiatrie. V našem sanatoriu 

je hospitalizováno cca 90-95% pacientů s diagnózou organické duševní poruchy-nejvíce se 

jedná o demence u Alzheimerovy choroby. Našim klientům poskytujeme komplexní péči, 

kromě účelné farmakoterapie je to zejména režimová terapie, rehabilitace, aktivizační 

programy, muzikoterapie, pracovní terapie, terapie tancem a v neposlední řadě zapojení 

rodiny klienta. 

 

 

SANATORIUM LOTOS, S.R.O. – OSTŘEDEK U BENEŠOVA 

Provozovna Ostředek 1, 257 24 Chocerady 

 

tel. 317 795 430 nebo 777 119 184 

e-mail: info@sanatorium-lotos.cz 

web: www.sanatorium-lotos.cz 

 

Komu je služba určena: klientům s Alzheimerovou chorobou 

 

Charakteristika služby: Poskytování služeb vychází zejména z potřeb uživatelů a je 

postaven na jeho schopnostech, důraz je kladen na individuální přístup. Snažíme se o to, 

aby poskytování služeb bylo komplexní. Zdravotní péče je zajišťována zdravotnickým 

personálem 24 hodin denně, praktický lékař dochází jednou týdně, psychiatr podle potřeby. 

Personál se stará o veškeré denní aktivity klienta podle stupně jeho postižení, tedy o 

oblékání (úplná nebo částečná pomoc) a dále stravování (jen dohled nebo i krmení), 

částečná nebo plná pomoc při hygieně (wc, sprchování), pomoc při nákupech, vyřizování 

úředních záležitostí, styk s úřady. Součástí je i péče o osobní prádlo, manikůra, pedikůra, 

kadeřnické služby. Pečovatelé a sociální pracovníci provádějí s klienty aktivační terapii, 

resocializační terapii, reedukaci, dále chodí s klienty na procházky do parku či blízkého 

okolí. Organizujeme též výlety do okolí, různé zábavné programy, vystoupení apod. 

Staráme se o to, aby se klienti u nás cítili jako doma. 
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• KONTAKTNÍ CENTRA                                                  

 

ambulantní / terénní služba 

 

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými 

závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

 

CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB MAGDALÉNA, O.P.S 

 

web: www.magdalena-ops.eu 

 

Kontaktní a poradenské služby (KPS)  

Nová pražská 399, Benešov 256 01 

tel. 317 728 880 nebo 739 308 401  

e-mail: balatova@magdalena-ops.cz 

 

Komu je služba určena: uživatelům nelegálních návykových látek, blízkým uživatelů drog 

(rodiče, partneři), experimentátorům, klientům substitučního programu, uživatelům 

inhalačních látek, od 15 let. 

 

Charakteristika služby: KPS nabízí své služby cílové skupině drogově závislých a jejich 

blízkým. KPS překonávají psychologické a administrativní bariéry dostupnosti a umožňují 

této klientele přístup ke službám bez jakéhokoliv doporučení, přímo z ulice, anonymně a v 

neformálním prostředí, proto se též nazývají „nízkoprahová". 
 

Centrum primární prevence - Benešov 

e-mail: prevence@magdalena-ops.cz 

 

Komu je služba určena: Program všeobecné prevence pro žáky 2. stupně ZŠ. 

 

Charakteristika služby: Program selektivní prevence je určen třídním kolektivům ZŠ se 

zvýšenou mírou rizikového chování (např. špatná komunikace, problémy s autoritou, 

projevy šikany či zvýšená toleranci k užívání NL). Skládá se z 5 setkání (bloků) po 2-3 

vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní rok. Vždy se na konkrétní podobě a zakázce 

domlouváme se školním metodikem prevence a třídním učitelem. Program je intenzivní a 

pracuje se zvýšeným rizikem problémů s chováním a užíváním návykových látek u dětí a 

mládeže. 

 

Další informace o službách a pobočkách ve Středočeském kraji naleznete na 

www.magdalena-ops.eu 
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• KRIZOVÁ POMOC                                                        

 

ambulantní / pobytová / terénní služba 

 

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou 

řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, 

poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

 

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE 

Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

  

tel. 321 678 474 nebo 603 603 045 

e-mail: modredvere@modredvere.cz 

web: www.modredvere.cz 

 

Komu je služba určena: osobám bez věkového omezení, které se dostaly do nepříznivé 

životní situace vlivem např. ztráty zaměstnání, domácích konfliktů, rozpadem partnerství 

či rodiny, vážným onemocněním vlastním anebo blízkého člověka, úmrtím v rodině, 

zážitkem potratu, traumatu, živelné katastrofy a dalších náročných životních situací 

 

Charakteristika služby: Krizová pomoc je poskytována v pracovní dny od pondělí do 

pátku v čase 8:00 - 16:30 hodin. Je možné přijít bez objednání. Klienti přicházejí bez 

omezení věku a cílové skupiny.  

ELPIDA, O.P.S. 

Na Strži 40, 140 00 Praha 4  
 
Linka seniorů 

tel. 800 200 007 
 

Komu je služba určena: seniorům, osobám o seniory pečující a osobám v krizi 

 

Charakteristika služby: Linka je bezplatná a anonymní telefonická služba. Nabízí 

volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními 

situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Linka je 

k dispozici každý všední den vč. vánočních svátků od 8.00 do 20.00 hod. 

 

ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ 

Klánova 300/62, Praha 4, 147 00 

 

Linka psychopomoci 

tel. 777 783 146 nebo 224 214 214 

e-mail: psychopomoc@capz.cz 

chat: elinka.iporadna.cz 

 

Komu je služba určena: lidem v psychické krizi, jejich blízkým i 

odborníkům; bez věkového omezení 

 
Charakteristika služby: Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která pomáhá 

lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v sociálních službách, 

zorientovat se v těžké a často nepřehledné situaci psychické krize. Jde o anonymní, 

http://elpida.cz/page.php?page=87
http://elpida.cz/page.php?page=87


 
 

 

nízkoprahovou službu, která je k dispozici každý všední den od 9 do 21 hod. Možnost 

kontaktu je telefonická, emailová, dopisem nebo chat. 

 

 

DONA LINKA 

zřizovatel Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, Praha 5 – Smíchov 

 

tel. 251 511 313 

web: www.donalinka.cz  

 

Komu je služba určena: telefonická pomoc osobám ohrožený domácím násilím v 

nepřetržitém provozu 

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Bílý kruh bezpečí, o. s., U Trojice 1042/2, Praha 5 – Smíchov 

 

tel. 257 317 110 

web: www.bkb.cz                  

 

Komu je služba určena: telefonická pomoc obětem kriminality v nepřetržitém provozu 

 

LINKA DŮVĚRY 

 

tel. 549 241 010 nebo 608 902 410 - denně mezi 9 a 21 hod. 

web: www.modralinka.cz  

 

 

 

Komu je služba určena: telefonická pomoc nejen pro děti a mládež 

 

Charakteristika služby: Není třeba se stydět za slzy, vztek, zmatek nebo rozrušení. 

Pracovník na Lince důvěry Vás dokáže vhodným způsobem uklidnit a pomoci Vám, 

například otázkami, které Vám položí. Je ale na Vás, co chcete říct a co řeknete, do jaké 

míry budete otevření a pravdiví. Samozřejmě Vám můžeme pomoci nejvíce tehdy, necháte 

nás nahlédnout tam, kde pomoc potřebujete. Nebojte se klást otázky, ptát se, pokud 

něčemu nerozumíte, nebo třeba nesouhlasit. Pracovník linky důvěry je připraven Vám 

nabídnout více možností a reagovat na to, co do rozhovoru přinesete. 

 

LINKA BEZPEČÍ 

web: www.linkabezpeci.cz 

Linka pro děti a mládež  

tel. 116 111 (zdarma) 

e-mail:  pomoc@linkabezpeci.cz 

 

Komu je služba určena: telefonická pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let 

Charakteristika služby: Každému se občas stane, že se dostane do situace, se kterou si 

neví rady. Na Lince bezpečí s tebou probereme jakékoliv trápení. Může se týkat rodiny, 

kamarádů, školy, lásky, něco se stalo, někdo ti ublížil, nebo ti je prostě blbě.  

Rodičovská linka 

tel. 840 111 234 nebo 606 021 021 (dle tarifů jednotlivých telefonních operátorů) 

e-mail:  pomoc@rodicovskálinka.cz 

 

Komu je služba určena: telefonická pomoc pro rodiče, příbuzné dětí, pedagogy 

http://www.donalinka.cz/
http://www.bkb.cz/
http://www.modralinka.cz/
mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
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Charakteristika služby: Poradenství v oblastech výchovy, chování, studií a vztazích 

s dětmi. 

• NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ    

 ambulantní služba 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži 

ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a 

mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl 

neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu 

s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové 

skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich 

způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet 

podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Služba 

obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 

bezúplatně. 

CESTA INTEGRACE, O.P.S. 

 

Klub Cesta 

Na Obci 2049, 25101 Říčany 

tel. 774 780 541 

e-mail: klubcesta@cestaintegrace.cz  

web: www.cestaintegrace.cz 

Komu je služba určena: dětem a mladým lidem z Říčan a okolí, ve věku 7 až 26 let, kteří 

hledají jak smysluplně naplnit svůj volný čas, jak se zorientovat v sobě a ve světě kolem 

Charakteristika služby:   

Sociální služby: nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích (poradenství, 

krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování či 

doprovod do jiných služeb atd. 

Volnočasové aktivity: Nabízíme bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití 

volného času. Např.: stolní fotbal a hokej, šipky, deskové hry, výtvarné a sportovní 

vybavení, počítače atd. 

Akce: pořádáme i jednorázové akce (hudební, výtvarné workshopy, promítání filmů, 

sportovní turnaje atd.) naší prioritou jsou akce pořádané samotnými uživateli. 

Preventivní programy: snažíme se, aby děti a mladí lidé zažívali obtížné situace v co 

nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik. 

Doučování: v případě potřeby poskytneme doučování látky, na kterou stačíme, 

pomůžeme s přípravou referátu, nebo vypracování domácího úkolu. 

 

CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB MAGDALÉNA, O.P.S 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas Benešov 

Na Bezděkově 2004, Benešov 256 01 

tel. 739 570 998 

e-mail: nzdm@magdalena-ops.cz

  

web: www.magdalena-ops.eu 

 

http://magdalena-ops.eu/index.php/kontakty-magdalena-ops/kde-n%C3%A1s-najdete/bene%C5%A1ov.html#NZDM
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Komu je služba určena: dětem a mládeži ve věku 12 až 26 let  

 

Charakteristika služby: NZDM MeziČas nabízí poradenství, pomoc při řešení krizových 

situací, doprovod do různých institucí, doučování, výchovně-vzdělávací aktivity, přednášky 

na aktuální témata, volnočasové aktivity.  

• ODLEHČOVACÍ SLUŽBY              

pobytová / ambulantní / terénní služba 

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se 

zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které 

jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný 

odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje za úplatu. 

DOMOV U VĚŽE 

Nupacká 149, 251 01 Nupaky 

 
Denní stacionář a pobytová odlehčovací služba  

 

tel. 734 728 890 

e-mail: socialnipracovnice@domovuveze.eu  
web: www.domovuveze.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům od 65 let  

 

Charakteristika služby: Naše zařízení – člen skupiny Profi Clinic – zajišťuje svým 

klientům péči školených a profesionálních pečovatelů a pečovatelek, zdravotních sester, 

obvodních lékařů, fyzioterapeuta, ergoterapeutek a dobrovolníků. Nedílnou a dost 

podstatnou součástí péče je péče lékaře z oboru psychiatrie a neurologie. Do zařízení 

dochází také urolog, neurolog a stomatolog. V případě potřeby ošetření u jiného lékaře – 

specialisty, zajišťujeme klientovi odvoz do specializovaného zařízení v Praze včetně 

doprovodu zdravotní sestry. 

 

CENTRIN CZ S.R.O. 

 
Zruč nad Sázavou, Nám. Míru 597 / Unhošť, Tyršovo nám. 211 / Praha 6, Libocká 1/271 

 

tel. 724 372 112 

e-mail: reditelka@centrin.cz 

web: www.centrin.cz 

 

Komu je služba určena: osobám nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, špatného zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí 

s cílem umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Charakteristika služby: Služba je poskytována formou přechodného pobytu v rozsahu 

24 hodin denně na maximální dobu 3 měsíců. 

 

 

mailto:socialnipracovnice@domovuveze.eu
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TŘI 

Sokolská 584, 257 22 Čerčany 

 

Odlehčovací služby terénní a pobytové 

  

tel. 731 461 124 nebo 731 480 350 

e-mail: socialni.pracovnik@hospic-cercany.cz 

web: www.hospic-cercany.cz 

 

Komu je služba určena: osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí 

 

Charakteristika služby: Posláním odlehčovací služby terénní a pobytové je poskytnout 

čas na nezbytnou regeneraci sil pečující osobě, která si může v klidu odpočinout s 

vědomím, že je o jejího blízkého dobře postaráno: 

 

Terénní druh služby: Služba je poskytována prostřednictvím vyškolených asistentek v 

pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 hodin v místě bydliště osoby 

vyžadující naši péči (max. dojezd je 30 km v okolí Čerčan). Samozřejmostí je také zaučení 

rodiny v ošetřování. Odlehčovací služba je poskytována v bytě osoby v případě, že je péče 

zajišťována rodinným příslušníkem či osobou blízkou celodenně. 

 

Pobytový druh služby: Zajištění péče v budově Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Služba je poskytována po dobu nezbytně nutnou, 

maximálně však po dobu 2 měsíců. 

 

STACINÁŘ OLGA 

Komenského náměstí 1850, 251 01 Říčany 

 

PŘED KONCEM ROKU 2014 VE FINÁLNÍ FÁZI DOSTAVBY, PRO INFORMACE KONTAKTUJTE 

DOMOV S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SENIOR: 

 

tel. 323 604 244-7  

e-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz 

web: http://dps.ricany.cz/stacionar.php 

 

Komu je služba určena: osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí 

 

Charakteristika služby: Stacionář nabídne služby denních pobytů v pracovních dnech 

pro osoby v seniorském věku a osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 

pomoc druhé osoby. V budoucnu bude stacionář sloužit i pro dlouhodobější pobyty, např. 

v době dovolených rodinných příslušníků.  
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• OSOBNÍ ASISTENCE                

terénní služba 

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem 

dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY, O.P.S.         

  

Široká 24/17, 251 01 Říčany                           
 

tel. 731 167 979 nebo 737 587 130  

e-mail: asistence@kcricany.cz  

web: www.kcricany.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním 

 

Charakteristika služby: Vyškolení osobní asistenti pomáhají klientům zůstat 

soběstačnými v domácím prostředí. Sociální službu osobní asistence poskytujeme klientům 

v říčanském regionu ve všední dny v čase 7:00 – 22:00, o víkendech a svátcích v čase 

8:00 – 20:00 hod. 

HEWER – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 

Pod Strašnickou vinicí 13/191, 100 00 Praha 10 

 

tel. 736 505 548 nebo 274 781 341 (8:00 – 16:30)  

e-mail: strednicechy3@hewer.org 

web: www.osobniasistent.cz 

 

Komu je služba určena: každému, kdo chce zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv 

důvodů potřebuje pomoc s některými úkony běžného života 

Charakteristika služby: 24 hodin denně a 7 dní v týdnu poskytujeme službu osobní 

asistence pro tyto typy klientů: seniory, osoby s tělesným, smyslovým, mentálním nebo 

kombinovaným postižením, osoby chronicky nemocné nebo v rekonvalescenci po úraze, 
osoby s některými typy psychického onemocnění atd.  
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• PEČOVATELSKÁ SLUŽBA             

terénní služba 

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve 

specializovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a 

zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se 

narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům 

(manželkám) po účastnících odboje starším 70 let. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DPS SENIOR 

Komenského náměstí 1850, Říčany 251 01 

 

tel. 323 618 272 nebo 733 340 061 

e-mail: pecovatelky@dps.ricany.cz 

web: http://dps.ricany.cz 

 

Komu je služba určena: nájemcům  DPS Senior v Říčanech, občanům města Říčany a 

obcí Jažlovice, Kuří, Pacov, Strašín a Voděrádky, občanům okolních obcí za podmínky 

uzavření smlouvy s obcí 

 

Charakteristika služby: Služba je poskytována od pondělí do pátku v čase 7.00 - 17.00 

hod., v sobotu a neděli od 9.00 do 13.00 hod., pohotovost pouze pro klienty DPS.  
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY 

Lázeňská 462, Kostelec nad Černými lesy 281 63 

 
tel. 321 697 371 nebo 731 615 676 

e-mail: pecovatelska@ddkostelecncl.cz 

web: www.ddkostelecncl.cz 

 
Komu je služba určena: seniorům a osobám s chronickým onemocněním 

 

Charakteristika služby: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Službu zajišťují 

dvě pečovatelky ve vymezeném čase v domácnostech osob v době pondělí – pátek od 6.00 

hod. do 14.30 hod. 
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MNICHOVICE 

Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice 

 

tel.  323 666 311 

e-mail: podatelna@mnichovice.info 

web: www.mnichovice.info 

 
Komu je služba určena: občanům Mnichovic, osobám se sníženou soběstačností 

z důvodu věku či onemocnění, především seniorům starším 65 let na základě doporučení 

lékaře 

 

• SLUŽBY RANÉ PÉČE              

terénní služba 

Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se 

zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního 

prostředí. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na 

jeho specifické potřeby. Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 

poskytuje bezúplatně. 

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH O.S. 

 

Středisko rané péče Tamtam Praha 

Hábova 1571, 155 00 Praha

  

 

tel. 251 510 744 

e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz 

web: www.tamtam-praha.cz 

 

Komu je služba určena: rodinám s dítětem se sluchovým postižením / kombinovaným 

postižením / závažným postižením vývoje řeči  

 

Charakteristika služby: Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám 

s dětmi raného věku se zdravotním postižením.  Základem poskytovaných služeb jsou 

konzultace v klientských rodinách, tzn. v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně. 
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• SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI  

ambulantní / terénní služba 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině 

s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoj, nebo je jeho vývoj ohrožen 

v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez 

pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při 

prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY, O.P.S. 

 

Sanační program „SPOLU DOMA“ – rodinná asistence 

Masarykovo nám. 24/17, 251 01 Říčany 

 

tel. +420 737 536 201     

e-mail: spoludoma@kcricany.cz 

web: www.kcricany.cz 

 

Komu je služba určena: rodinám s dětmi 

 

Charakteristika služby: Rodinní asistenti pomáhají při hledání východisek z tíživých 

situací, poskytují základní a odborné poradenství (např. o právech, povinnostech a 

nárocích), nabízejí pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí 

o dítě či domácnost, doprovází klienty při jednání na úřadech a jiných institucích (škola, 

lékař apod.). 

 

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH O.S. 

 

Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 

Hábova 1571, 155 00 Praha 

  

tel. 773 023 292 

e-mail: aktivacni.centrum@detskysluch.cz 

web: www.tamtam-praha.cz (sekce Jak pracujeme → Ostatní služby) 

 

mailto:%20aktivacni.centrum@detskysluch.cz


 
 

 

Komu je služba určena: osobám s kombinovaným postižením, osobám se sluchovým 

postižením, osobám v krizi, rodinám s dítětem/dětmi 

 

Charakteristika služby: Cílem Aktivačního centra je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte 

s postižením v rodině, posílení sociálních dovedností dětí i rodičů a podpora rodiny 

s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením vedoucí k samostatnosti 

v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

ambulantní / terénní služba 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou služby, které 

jsou poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením 

ohroženým sociálním vyloučením. K základním činnostem patří zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY, O.P.S.  

 
Široká 24/17, 251 01 Říčany 

tel. 731 167 979  

e-mail: info@kcricany.cz 

web: www.kcricany.cz 

 

Komu je služba určena: seniorům a osobám se zdravotním postižením  

Charakteristika služby: Sociálně terapeutická činnost je poskytována formou návštěv 

sociálního pracovníka v přirozeném prostředí osob, které jsou z důvodu vysokého věku 

nebo zdravotního postižení (chronického onemocnění) vystaveni společenské izolaci. 

Sociální pracovník pracuje s klienty formou logoterapie, reminiscenční terapie, tréninku 

paměti apod. a pomáhá tak udržet kvalitu jejich života a sanovat sociální izolaci. Dle zájmu 

cílové skupiny dále nabízíme skupinová cvičení (Nordic walking pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením). Aktuální program naleznete na webových stránkách.  

 



 
 

 

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE 

Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy  

 

tel. 603 603 405 nebo 603 603 045  

e-mail: modredvere@modredvere.cz 

web: www.modredvere.cz 

Komu je služba určena: osobám od 16 do 85 let s duševním onemocněním, 

osobám s mentálním handicapem, duální diagnóza 

Charakteristika služby: Posláním služby je zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení 

sebevědomí a úcty, motivace k činnosti, navazování společensky - kulturních vztahů 

a pomoc rodinám. Službu zabezpečuje tým profesionálů. Dle zájmu nabízíme terapeutické 

techniky: arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, skupinové a individuální poradenství, 

komunikační dovednosti a další i ergoterapeutické techniky: keramickou dílnu, textilní 

dílnu, košíkářskou dílnu, šperkařskou dílnu, zahradnické práce, vaření, trénink kognitivních 

funkcí. 

 

 

 

 

• SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

ambulantní služba 

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace 

přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů 

sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a 

rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro 

oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje bezúplatně. 

CESTA INTEGRACE, O.P.S. 

 

Občanská poradna Říčany / Mnichovice / Benešov 

Masarykovo náměstí 6 / Masarykovo náměstí 83 / Masarykovo náměstí 1 

 

tel. 312 315 284 

e-mail: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz  

web: www.cestaintegrace.cz 

Komu je služba určena: osobám nad 15 let, jež se ocitly v krizi či vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, rodiny s dětmi, senioři, oběti domácího 

násilí, trestné činnosti, zdravotně postižení, etnické menšiny 

Charakteristika služby: Odborné sociální a právní poradenství. Nezávislé místo 

nestranné, důvěrné a bezplatné pomoci. Rady, informace a pomoc všem z cílové skupiny, 

mailto:obcanskaporadna@cestaintegrace.cz


 
 

 

kteří se dostali do nepříznivé sociální situace nebo jim hrozí, neznají svá práva a povinnosti. 

Aktuální provozní hodiny na webových stránkách. 

 
ROZUM A CIT (ZAPSANÝ SPOLEK) 

 

Poradenské centrum 

Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany 

 

tel. 323 605 782 nebo 733 102 901  

e-mail: poradna@rozumacit.org 

web: www.rozumacit.org/zs 

 

Komu je služba určena: náhradním rodinám s dítětem/dětmi, zájemcům o náhradní 

rodinnou péči, odborníkům 

 

Charakteristika služby: Pomáháme dětem žijícím mimo vlastní rodinu rozvíjet vlastní 

identitu, osobnost a sociální dovednosti; pomáháme dětem vyrovnat se s následky 

deprivace, prožitých emocionálních traumat a s náročnými situacemi, které s sebou život 

mimo vlastní rodinu přináší; pomáháme rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí 

vhodné pro vývoj dětí; pomáháme rodičům při výchově přijatých dětí, podporujeme jejich 

informovanost a znalost jejich práv. 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH O.S.  

 

Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich 

blízké  

Hábova 1571, 155 00 Praha 

 

tel. +420 235 517 313, +420 734 674 844  

e-mail:  socpor@detskysluch.cz  

web: www.tamtam-praha.cz (sekce Jak pracujeme → Ostatní služby → Amb. poradny) 

 

Komu je služba určena: osobám s kombinovaným postižením, osobám se sluchovým 

postižením, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi, rodinám s dítětem/dětmi, 

seniorům 

 

Charakteristika služby: Sociální poradna nabízí pomoc s žádáním o dávky státní sociální 

podpory, poskytneme kontakt na další instituce, poskytneme pomoc při sepisování 

úředních dopisů, pomůžeme při vyřizování telefonátů, pomůžeme v těžké životní situaci 

s hledáním zaměstnání aj.  
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• SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

ambulantní služba 

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností 

osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti 

v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je 

dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální 

součástí poskytování sociálních služeb. 

 

 

TERAPEUTICKÉ CENTRUM MODRÉ DVEŘE 

Náměstí Smiřických 39, 281 63 Kostelec nad Černými lesy 

  

tel. 603 603 405 nebo 603 603 045 

e-mail: modredvere@modredvere.cz 

web: www.modredvere.cz 

Komu je služba určena: osobám od 16 do 85 let s duševním onemocněním, osobám 

s mentálním handicapem, s duální diagnózou 

Charakteristika služby: Dle zájmu nabízíme terapeutické techniky: arteterapie, 

dramaterapie, muzikoterapie, skupinové poradenství, komunikační dovednosti a další i 

ergoterapeutické techniky: keramickou dílnu, textilní dílnu, košíkářskou dílnu, šperkařskou 

dílnu, zahradnické práce, vaření, trénink kognitivních funkcí, práce v kavárně, úklidovou 

dílnu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TERÉNNÍ PROGRAMY 

terénní služba 

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy 

rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, 

uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné 

sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika 

jejich způsobu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

 

 

CENTRUM ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB MAGDALÉNA, O.P.S 

 

Terénní program Benešovsko, Praha - východ 

Nová pražská 399, Benešov 256 01  

 

tel. 734 622 261 

e-mail: cas.bn@magdalena-ops.cz   

web: www.magdalena-ops.eu 

 

Komu je služba určena: uživatelům nelegálních návykových látek, blízkým uživatelů drog 

(rodiče, partneři), experimentátorům, klientům substitučního programu, uživatelům 

inhalačních látek, od 15 let věku 

 

Charakteristika služby: Cílem terénního programu je minimalizovat zdravotní a sociální 

rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i širokou veřejnost. Cílem je 



 
 

 

kontaktovat uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí, kdy základním 

atributem je anonymita a bezplatnost služeb. Snahou je zvýšit informovanost klientů o 

rizicích užívání návykových látek, o infekčních chorobách a nabídce odborné pomoci.  Dále 

ovlivnit motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem 

k bezpečnějšímu jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY V ŘÍČANSKÉM REGIONU 

• HOSPICOVÁ ZAŘÍZENÍ 

Hospic poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi 

nevyléčitelného onemocnění, kdy již neprobíhá klasická léčba. Zaměstnanci hospice sledují 

individuální potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu ulevit od bolesti a dalších 

trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat až do konce života v intenzivních vztazích 

se svými blízkými. Tomu napomáhá často osobitá domácí atmosféra lůžkového hospice, 

maximální soukromí pacientů (obvykle jsou zde jednolůžkové pokoje) a volný režim pro 

návštěvy. Náklady na pobyt v hospici nespadají do zdravotního pojištění. 

HOSPIC MALOVICKÁ 

Malovická 3304/2, 140 00 Praha 4 Spořilov 

 

tel. 272 011 020 / 022 

e-mail: hospic.malovicka@gmail.cz 

web: www.hospicmalovicka.cz 

 

Komu je služba určena: pacientům v terminálním stadiu onemocnění 

 

Charakteristika služby: Hospic Malovická disponuje 30 lůžky v jednolůžkových pokojích 

vybavených bezbariérovým sociálním zařízením. Na každém pokoji je polohovací lůžko, 

přistýlka pro rodinného příslušníka, lednička, televizor, telefon a připojení k internetu. 

Pokoj je vybaven nábytkem spíše hotelového typu. Dále jsou k disposici pro imobilní 

http://www.umirani.cz/paliativni-pece.html
mailto:hospic.malovicka@gmail.cz


 
 

 

pacienty dvě koupelny s polohovacími vanami. Hospic má vlastní zahradu, přednáškovou, 

společenskou a ekumenickou místnost a  místnost posledního rozloučení. Je možné zajistit 

službu duchovního. Návštěvy jsou neomezené – 24 hod denně. Pro ubytování blízkých jsou 

k disposici  2 hostinské pokoje s nezbytným plným vybavením. 

 

HOSPIC ŠTRASBURK 

Bohnická 12/57, Praha – Bohnice 

 

tel. 283 105 578 nebo 283 105 576 

e-mail: kancelar@hospicstrasburk.cz 

web: www.1ph.cz 

 

Komu je služba určena: pacientům především s onkologickými diagnózami v terminálním 

stadiu onemocnění 

 

Charakteristika služby: Nabízíme lůžkovou péči v celé komplexnosti, tj. v lékařské, 

ošetřovatelské, psychologické, sociální a duchovní rovině. Stravování spočívá na dietním 

systému podle charakteru zdravotního stavu pacienta/klienta. Budova je vybavena 2 

koupelnami pro imobilní pacienty/klienty. Případně zprostředkujeme i domácí péči v 

závislosti na našich možnostech a Vašem zájmu. Poskytujeme vysoce kvalitní služby, 

individuální přístup k pacientovi/klientovi, jednolůžkové pokoje, trvalou péči po 24 hodin 

denně. Každý pokoj má vlastní bezbariérové sociální zařízení, nabízíme možnost přistýlky 

pro pobyt nejbližších po dobu 24 hodin denně. Hospic má vlastní zahradu upravenou pro 

potřebu pacientů/klientů a jejich rodin. 

 

 

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TŘI 

 

Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře 

Sokolská 584, 257 22 Čerčany  

 

tel. 317 777 381 nebo 731 480 350  

e-mail: tri@hospic-cercany.cz 

web: www.hospic-cercany.cz 

 

Komu je služba určena: pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo 

terminálním stadiu bez ohledu na věk, místo bydliště nebo sociální status 

Charakteristika služby: Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života 

orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 

nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní 

strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.  Hospic 

nabízí: odborný tým zajišťující kvalitní péči, léčbu bolesti a podporu  v  těžké  situaci, 30 

lůžek s vlastním sociálním zařízením a s možností přistýlky pro blízké, klidné a bezpečné 

zázemí pro společný pobyt, možnost návštěvy kdykoli, individuální přístup k 

naplňování potřeb nemocných, individuální režim odlišný od nemocničního, vlídné 

prostředí, vstřícný personál, bezbariérově přístupnou kapli, zahradu i kavárnu a knihovnu, 

pro zájemce program v Centru  denních služeb. 

Domácí Hospic Dobrého Pastýře 

tel. 734 435 033 (linka je v provozu 24 hodin denně) nebo 731 480 350 

e-mail:  domacihospic@hospic-cercany.cz 

mailto:tri@centrum-cercany.cz
mailto:mobilnihospic@centrum-cercany.cz


 
 

 

web: www.hospic-cercany.cz 

 

Komu je služba určena: pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo 

terminálním stadiu bez ohledu na věk nebo sociální status, podmínkou přijetí pacienta do 

péče domácího (mobilního) hospice je pobyt pacienta do 30 km od Čerčan a zajištění 

celodenní péče o pacienta rodinným příslušníkem nebo jinou odpovědnou osobou  

Charakteristika služby: Domácí hospicová služba nabízí služby lékaře, zdravotní sestry 

a dalších pracovníků v situaci, kdy se rodina rozhodne svého vážně nemocného blízkého 

doprovodit ke konci života ve svém přirozeném  domácím prostředí. Je to specifická 

zdravotně sociální služba, která pomáhá těžce a nevyléčitelně nemocným lidem prožít 

důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Náš tým dojíždí k 

pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu, poradí a pomůže také s 

ošetřovatelskou  péčí. Nabízí radu v sociální oblasti, psychologickou i duchovní pomoc. O 

přijetí pacienta do péče rozhoduje vždy lékař domácího hospice na základě aktuální 

zdravotní zprávy od ošetřujícího lékaře nebo specialisty. Službu nabízíme 7 dní v týdnu.  

 

 

 

 

 

 

• DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ŘÍČANSKU 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich domácím prostředí na 

základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při 

hospitalizaci. Domácí péče je služba zaměřená na udržení a podporu zdraví po návratu 

z nemocničního zařízení nebo rehabilitačního ústavu, a dále na zmírňování utrpení 

nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Zdravotní 

péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál (všeobecná sestra, dětská sestra, 

porodní asistentka, fyzioterapeut). Péče je hrazena ze zdravotního pojištění příslušné 

zdravotní pojišťovny klienta. 

HOME CARE - ALENA BENDOVÁ 

Žitná 173, Dobřejovice  

oblast poskytování péče: Praha – východ, Říčany a okolní obce, Praha 10 (Uhříněves) 

 

tel. 604 490 787 

e-mail: alenabendova@tiscali.cz 

web: http://home.tiscali.cz/alenabendova/index.html 

FARNÍ CHARITA NERATOVICE – MGR. JIŘINA ŽEŽULOVÁ 

U Závor 1458, Neratovice 

oblast poskytování péče: Říčany a okolní obce, Neratovice, Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav a dále (Praha – východ / Praha – západ) 

 



 
 

 

tel. 326 991 947 nebo 736 633 675 

e-mail: celakovice@charita-neratovice.cz 

web: www.neratovice.charita.cz 

DOMÁCÍ PÉČE 24 

Žižkova 1311, Český Brod 

oblast poskytování péče: Říčany a okolní obce, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

Lysá nad Labem, Český Brod, Nymburk, Poděbrady, Zásmuky, Sázava 

 

tel. 774 050 001 

e-mail: info@promedicus.cz 

web: www.domacipece24.cz 

HOME CARE – MARIE ALTMANNOVÁ 

Jeronýmova 4448, Kolín 

oblast poskytování péče: Kolín a okolní obce, Kostelec nad Černými Lesy, Český Brod 

a okolní obce  

 

tel. 736 537 425 

e-mail: m.altmannova@seznam.cz 

 

 

 

• PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK (PRAHA – VÝCHOD, PRAHA) 

DMA PRAHA 

U Dálnice 207, Kunice 251 63 

 

tel. 323 610 643 nebo 778 407 599 

e-mail: pujcovna@dmapraha.cz 

web: www.dmapraha.cz 

 

ŽIVOT 90 

Karolíny Světlé 18, Praha 1 

 

tel. 222 333 507 nebo 732 141 629 

e-mail: poradna@zivot90.cz 

web: www.zivot90.cz 

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 2 

Máchova 5, Praha 2 

 

tel. 230 233 830 nebo 725 015 323 

e-mail: pujcovna@cssp2.cz 

web: www.cssp2.cz 

 

OPORA O.S. 

Plaňanská 1 (poliklinika Plaňanská), Praha 10, 100 00 

mailto:pujcovna@dmapraha.cz
http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/11-odlehcovaci-pobytove-a-rehabilitacni-centrum/155-pujcovna-kompenzacnich-pomucek
mailto:poradna@zivot90.cz
mailto:pujcovna@cssp2.cz
http://www.cssp2.cz/


 
 

 

 

tel. 777 764 731 

e-mail: praha@opora-os.cz 

web: www.opora-os.cz 

 

FARNÍ CHARITA PRAHA 4 – CHODOV 

U modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4 

tel. 731 625 943 nebo 272 941 972 

e-mail: socialnisluzby@charitapraha4.cz 

web: www.charitapraha4.cz 

 

POLAMANÝ MRAVENEČEK 

Rybná 11, Praha 1 

tel. 224 819 360 nebo 777 709 193 

e-mail: pujcovna@zdravotni.cz 

web: www.zdravotnicke-potreby-a-pomucky.cz/ 

 

3P, O. S. - PODPORA POMOC POMŮCKY 

Wűchterlova 11, Praha 6 – Dejvice 

web: www.kpss5.cz 

tel. 224 323 433 nebo 724 654 007   

e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz 

 

pobočka: Úlibická 547, 197 00  Praha 19 - Kbely 

tel. 724 654 089 

 

CESTA DOMŮ 

Boleslavská 12, Praha 3  

tel. 775 556 925  

e-mail: pujcovna@cestadomu.cz 

web: www.cestadomu.cz 

 

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE Z. S. 

Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín 

tel. 224 819 083 

e-mail: helena.klasnova@svaztp.cz 

web: www.svaztp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:socialnisluzby@charitapraha4.cz
http://www.charitapraha4.cz/
mailto:pujcovna@zdravotni.cz
mailto:pujcovna.czp@centrum.cz
mailto:pujcovna@cestadomu.cz
http://www.cestadomu.cz/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• REHABILITAČNÍ KLINIKY / LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH 

NEMOCNICE ŘÍČANY – REHABILITAČNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 

K Nemocnici 83, Mukařov 

tel. 323 627 536 nebo 725 009 903 

e-mail: alena.gajdosova@nemocnice-ricany.cz 

web: www.nemocnice-ricany.cz/nasledna-rehabilitacni-pece 

 

Přijímáme k léčbě pacienty po zaslání písemné žádosti a schválení návrhu z neurologických, 

ortopedických, chirurgických oddělení a klinik k pobytu v délce jednoho i více měsíců. Na 

lůžkovém oddělení pacientům poskytujeme komplexní péči s důrazem na individuální 

přístup podle typu poruchy a stavu klienta. Usilujeme o znovunabytí ztracených funkcí s 

následnou možností návratu do běžného života. Součástí terapie je i dlouhodobý 

rehabilitační plán se zajištěním následné péče. Podmínkou k přijetí je stabilizovaný stav a 

dobrá spolupráce pacienta i rodiny.  

 

LDN NA VOJKOVĚ, A.S. 

K Nemocnici 83, Mukařov 

tel. 323 627 111 

e-mail: ldn.vojkov@quick.cz 

 

mailto:lenka.navratilova@nemocnice-ricany.cz
mailto:ldn.vojkov@quick.cz


 
 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově je lůžkovým zdravotnickým zařízením pro 

léčbu závažných chronických a dlouhodobých onemocnění zejména v oboru vnitřního 

lékařství a geriatrie. Zaměřuje se na včasnou rehabilitaci pacientů po čerstvě prodělaných 

centrálních mozkových příhodách a nejrůznějších náročných ortopedických výkonech a 

dalších vážných stavů. Hospitalizace těchto pacientů vyžaduje zvýšenou péči - zejména 

intenzivní rehabilitaci, jejímž cílem je snaha o opětovné získání schopnosti pacienta 

samostatné obsluhy v běžných denních činnostech. 

 

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ STŘEDISKO CHVALY 

Stoliňská 920, Praha 20 – Horní Počernice 

tel. 281 040 771 – 780 

e-mail: chvaly@chvaly.cz  

web: www.chvaly.cz 

 

Rehabilitační ústav LRS Chvaly je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou 

rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci, domácí péči. Je zaměřeno zejména na 

rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale 

nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy: cévní mozkové 

příhody, stavy po operacích, zejména kloubních, stavy po úrazech, neurologická 

onemocnění, onemocnění pohybového aparátu, bolestivé stavy aj. LRS Chvaly je 

nadstandardně vybaveno, většina pokojů je dvoulůžkových. Léčení pacientů probíhá ve 

velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na individuální, laskavý přístup ke 

každému z nich s ohledem na jeho potřeby a zejména na odbornou lékařskou, rehabilitační 

a ošetřovatelskou péči. 

 

REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY 

U Malvazinky 5, Praha 5 

tel. 724 347 760 (10 – 12 hod.) nebo 251 116 602 

e-mail: recepce.a@mediterra.cz 

web: www.klinika-malvazinky.cz 

 

Lůžková rehabilitační péče je určena pro akutní a subakutní rehabilitaci u klientů s 

ortopedickými, traumatologickými a neurologickými diagnózami, klienty s chronickými 

onemocněními včetně problematiky chronických funkčních poruch pohybového systému. 

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje rehabilitační tým složený z rehabilitačních lékařů, 

ortopedů, neurologů, internistů a podle potřeby lékařů jiných odborností, dále 

fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeuta, psychologa, sester a ošetřovatelského personálu. 

 

NEMOCNICE NA PLEŠI S.R.O. - CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE A REKONDICE 

Nová Ves pod Pleší 110, 262 04 (okr. Mníšek pod Brdy) 

tel. 318 541 444 

e-mail: prijem@naplesi.cz 

web: www.naplesi.cz 

 

mailto:chvaly@chvaly.cz
mailto:recepce.a@mediterra.cz
mailto:prijem@naplesi.cz


 
 

 

Zaměřujeme se na akutní i chronická postižení pohybového aparátu, neurologickou 

problematiku, pooperační a poúrazové stavy. Oddělení je vybaveno kompletním spektrem 

nejmodernějších přístrojů, umožňujících ovlivnění bolestivých a dysfunkčních stavů celého 

pohybového aparátu. Pro pacienty jsou k dispozici tři velké tělocvičny vybavené 

pomůckami a přístroji pro zlepšení pohybových funkcí a rozsahů hybnosti postižených 

kloubů (motorové kolenní a ramenní dlahy, camopedy, rotopedy, motomedy, nestabilní 

plošiny atd.) 

 

 

 

 


