V Praze
doma

bez
násilí

Adresář

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou adresář zaměřený na pomoc osobám
ohroženým domácím násilím v Praze a blízkém okolí, který vydalo
Centrum sociálních služeb Praha (CSSP).
Domácí násilí je jednou z nejhorších forem násilí, které může být
na člověku spácháno. Vždyť domov a lidé, se kterými domov sdílím, by měli být zárukou bezpečí. Je-li však domov místem utrpení
a ponížení ze strany těch nejbližších, jak může člověk, který je
násilím zasažen, fungovat ve světě? Naštěstí i pro oběti domácího
násilí existuje možnost pomoci.
V adresáři naleznete užitečné kontakty, kde lze získat pomoc
a podporu při řešení domácího násilí. Kromě kontaktů zde
naleznete poutavé krátké příběhy, na kterých je vidět, jak lze
různé situace domácího násilí řešit. Adresář sestavili pracovníci
Intervenčního centra (pomoc obětem domácího násilí) a Sociálně
právní poradny Kontakt (SPP Kontakt), kteří se denně setkávají
s lidmi potýkajícími se s obtížnými životními situacemi, a kterým
pomáhají při řešení různých náročných životních situací.
Věřím, že informace v této publikaci obsažené přispějí k řešení
této problematiky a pomohou tak ohroženým osobám na cestě ven.
Mgr. Martina Čiháková
vedoucí SPP Kontakt

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“
Christian Morgenstern
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Centrum sociálních služeb Praha
Žilinská 2, 141 00 Praha 4
www.csspraha.cz
Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
 tel.: 281911883, 734510292
e-mail: icpraha@csspraha.cz
Sociálně právní poradna Kontakt
Ječná 3, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 515 400,731 602 089
e-mail: poradna.kontakt@csspraha.cz
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TÍSŇOVÉ LINKY
Policie České republiky
 tísňová linka: 158
Rychlá zdravotnická záchranná služba
 tísňová linka: 155
Hasičský záchranný sbor České republiky
 tísňová linka: 150
Integrovaný záchranný systém České republiky
 tísňová linka: 112
Obecní policie
 tísňová linka: 156
SMS tísňová linka pro neslyšící
 tísňová linka: 603 111 158
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INTERVENČNÍ CENTRUM
INTERVENČNÍ CENTRUM (pomoc obětem domácího násilí)
Centrum sociálních služeb Praha
Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3
 tel.: 281 911 883, 734 510 292
e-mail: icpraha@csspraha.cz
www.csspraha.cz, www.intervencnicentrum.cz
provozní doba: Po, Út 8.30–17.30; St, Čt 8.30–16.30;
Pá 8.30–14.30 hod.
nabízené služby:
• první kontakt s ohroženou osobou po policejním vykázání,
podpora při jednání s policií, sociálním odborem a dalšími
institucemi
• pomoc při vypracování písemných žádostí a podání
• pomoc při sepsání návrhu k soudu na vydání předběžného
opatření dle §400 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních
soudních, a jeho prodloužení
• poskytování psychologické pomoci
• zprostředkování kontaktů na návazné služby (např. azylové
ubytování, sociální dávky apod.)
poznámka: nutné předem se objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí; nebo BUS 136, 175 zastávka Olšanské náměstí
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MÍSTNÍ ODDĚLENÍ POLICIE
PRAHA 1
Místní oddělení Bartolomějská
Bartolomějská 347/14, 110 00 Praha 1
 tel.: 974 851 700
e-mail: orp1.mop.bartolomejska.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Národní třída nebo TRAM 9, 18, 22
zastávka Národní třída
Místní oddělení Benediktská
Benediktská 692/1, 110 00 Praha 1
 tel.: 974 889 210
e-mail: orp1.mop.benediktska.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Náměstí republiky nebo TRAM 6,
8, 15, 26 zastávka Dlouhá třída
Místní oddělení Krakovská
Krakovská 1432/11, 110 00 Praha 1
 tel.: 974 851 720
e-mail: orp1.mop.krakovska.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Muzeum
Místní oddělení Malá Strana
Vlašská 362/3, 110 00 Praha 1
 tel.: 974 851 730
e-mail: orp1.mop.malastrana.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
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provozní doba: nepřetržitý provoz

ǧǧ spojení: TRAM 12, 15, 20, 22. 23 zastávka Malostranské náměstí

Místní oddělení Masarykovo nádraží
Havlíčkova 1014/2, 110 00 Praha 1
 tel.: 974 851 740
e-mail: orp1.mop.masarykovonadrazi.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 3, 14, 15, 26 zastávka Masarykovo nádraží

PRAHA 2
Místní oddělení Nové Město
Sokolská 1800/36, 120 00 Praha 2
 tel.: 974 852 710
e-mail: orp2.mop.novemesto.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice I. P. Pavlova
Místní oddělení Vinohrady
Šafaříkova 607/12, 110 00 Praha 2
 tel.: 974 852 720
e-mail: orp2.mop.vinohrady.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 23 zastávka Zvonařka
Místní oddělení Wilsonovo nádraží
Wilsonova třída 300/8, 120 00 Praha 2
 tel.: 974 852 740
e-mail: orp2.mop.wilsonovonadrazi.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží nebo TRAM 5, 9, 15,
26 zastávka Hlavní nádraží
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PRAHA 3
Místní oddělení Jarov
Koněvova 2743/103, 130 00 Praha 3
 tel.: 974 853 705
e-mail: orp3.mop.jarov.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 9, 10, 11, 16 zastávka Biskupcova
Místní oddělení Žižkov
Lipanská 190/16, 130 00 Praha 3
 tel.: 974 853 710
e-mail: orp3.mop.zizkov.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Lipanská

PRAHA 4
Místní oddělení Jižní Město
Kaplanova 2056/6, 148 00 Praha 4
 tel.: 974 887 700
e-mail: orp4.mop.jiznimesto.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Chodov
Místní oddělení Lhotka
Durychova 671/40, 142 00 Praha 4
 tel.: 974 854 720
e-mail: orp4.mop.lhotka.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 170, 189, 197 zastávka Nové dvory
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Místní oddělení Modřany
Soukalova 3408/1, 143 00 Praha 4
 tel.: 974 854 730
e-mail: orp4.mop.modrany.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 3, 17 zastávka Poliklinika Modřany
Místní oddělení Nusle
Svatoslavova 288/10, 145 00 Praha 4
 tel.: 974 854 740
e-mail: orp4.mop.nusle.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 11, 14 zastávka Horky
Místní oddělení Pankrác
Na Pankráci 403/9, 140 00 Praha 4
 tel.: 974 854 750
e-mail: orp4.mop.pankrac.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vyšehrad
Místní oddělení Podolí
Milevská 875/4, 140 00 Praha 4
 tel.: 974 854 600
e-mail: orp4.mop.podoli.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 134, 188 zastávka Milevská
Místní oddělení Spořilov
Bojanovická 2848/1, 141 34 Praha 4
 tel.: 974 854 760
e-mail: orp4.mop.sporilov.podatelna@pcr.cz
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www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Budějovická dále BUS 118 zastávka
Hlavní

PRAHA 5
Místní oddělení Barrandov
Werichova 981/21, 152 00 Praha 5
 tel.: 974 855 720
e-mail: orp2.mop.barrandov.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 4, 5, 12, 20 zastávka Sídliště Barrandov
Místní oddělení Košíře
Běhounkova 2301/19, 158 00 Praha 5
 tel.: 974 855 710
e-mail: orp2.mop.kosire.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Hůrka
Místní oddělení Radotín
Výpadová 1335, 153 00 Praha 5
 tel.: 974 855 730
e-mail: orp2.mop.radotin.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl dále BUS 120 zastávka Nádraží Radotín
Místní oddělení Smíchov
Na Bělidle 272/5, 150 00 Praha 5
 tel.: 974 855 700
e-mail: orp2.mop.smichov.podatelna@pcr.cz
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www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl
Místní oddělení Smíchovské nádraží
Nádražní 279/1, 150 05 Praha 5
 tel.: 974 855 750
e-mail: orp2.mop.smichovskenadrazi.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží
Místní oddělení Stodůlky
Mukařovského 1985/5, 155 00 Praha 5
 tel.: 974 855 740
e-mail: orp2.mop.stodulky.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Luka
Místní oddělení Zličín
Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5
 tel.: 974 855 770
e-mail: orp2.mop.zlicin.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Zličín dále BUS 180 zastávka
Strojírenská

PRAHA 6
Místní oddělení Břevnov
Ve Střešovičkách 1990/55, 169 00 Praha 6
 tel.: 974 856 700
e-mail: orp1.mop.brevnov.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
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provozní doba: nepřetržitý provoz

ǧǧ spojení: M trasa „A“ st.Dejvická, dále BUS 108 zastávka Talichova

Místní oddělení Dejvice
Pelléova 1050/21, 160 00 Praha 6
 tel.: 974 856 740
e-mail: orp1.mop.dejvice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Dejvická dále BUS 108 zastávka
Radnice Praha 6
Místní oddělení Ruzyně
Aviatická 1050/18, 161 00 Praha 6
 tel.: 974 856 600
e-mail: orp1.mop.ruzyne.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Zličín dále BUS 100 zastávka
U Hangáru
Místní oddělení Řepy
Makovského 1349/2a, 163 00 Praha 6
 tel.: 974 856 720
e-mail: orp1.mop.repy.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 15, 16 zastávka Slánská
Místní oddělení Vokovice
Arabská 782/16, 160 00 Praha 6
 tel.: 974 856 710
e-mail: orp1.mop.vokovice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Bořislavka
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PRAHA 7
Místní oddělení Holešovice
Přístavní 1245/41, 170 00 Praha 7
 tel.: 974 857 710
e-mail: orp1.mop.holesovice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka dále TRAM 1, 2, 6, 7, 11, 25
zastávka Maniny
Místní oddělení Holešovické nádraží
Partyzánská 1546/26, 170 00 Praha 7
 tel.: 974 857 730
e-mail: orp1.mop.holesovickenadrazi.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Nádraží Holešovice
Místní oddělení Letná
Františka Křížka 735/24, 170 00 Praha 7
 tel.: 974 857 700
e-mail: orp1.mop.letna.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 1, 8, 12, 25, 26 zastávka Kamenická
Místní oddělení Výstaviště
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 (budova J)
 tel.: 974 857 720
e-mail: orp1.mop.vystaviste.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 6, 12, 17 zastávka Výstaviště Holešovice
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PRAHA 8
Místní oddělení Bohnice
Lodžská 750/5, 181 00 Praha 8
 tel.: 974 858 730
e-mail: orp3.mop.bohnice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 188 zastávka Zhořelecká
Místní oddělení Karlín
Vítkova 266/16, 186 00 Praha 8
 tel.: 974 858 860
e-mail: orp3.mop.karlin.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 3, 8, 24 zastávka Karlínské náměstí
Místní oddělení Kobylisy
Zenklova 91/225, 182 00 Praha 8
 tel.: 974 858 720
e-mail: orp3.mop.kobylisy.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 12, 17 zastávka Hercovka
Místní oddělení Libeň
Zenklova 212/17, 180 00 Praha 8
 tel.: 974 858 560
e-mail: orp3.mop.liben.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka
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PRAHA 9
Místní oddělení Čakovice
Cukrovarská 230/1, 196 00 Praha 9
 tel.: 974 859 740
e-mail: orp3.mop.cakovice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 136, 140, 158 zastávka Za Avií
Místní oddělení Horní Počernice
Náchodská 2032/115, 193 00 Praha 9
 tel.: 974 859 750
e-mail: orp3.mop.hornipocernice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 141, 209 zastávka Lukavecká
Místní oddělení Kyje
Bryksova 817/50, 198 00 Praha 9
 tel.: 974 859 720
e-mail: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most
Místní oddělení Letňany
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
 tel.: 974 859 760
e-mail: orp3.mop.letnany.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 158, 195
zastávka Rychnovská
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Místní oddělení Prosek
Bohušovická 485/10, 190 00 Praha 9
 tel.: 974 859 730
e-mail: orp3.mop.prosek.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Střížkov
Místní oddělení Újezd nad Lesy
Hulická 2620, 190 16 Praha 9
 tel.: 974 859 770
e-mail: orp3.mop.ujezdnadlesy.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most dále BUS 250 zastávka
Sudějovická
Místní oddělení Vysočany
Ocelářská 1360/33, 190 00 Praha 9
 tel.: 974 859 710
e-mail: orp3.mop.vysocany.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Českomoravská

PRAHA 10
Místní oddělení Hostivař
Milánská 409, 109 00 Praha 10
 tel.: 974 860 720
e-mail: orp4.mop.hostivar.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 125, 224 zastávka Bolevecká
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Místní oddělení Strašnice
V zátočce 42/1, 100 00 Praha 10
 tel.: 974 860 730
e-mail: orp4.mop.strasnice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Strašnická
Místní oddělení Uhříněves
Nové náměstí 1432/21, 104 00 Praha 10
 tel.: 974 860 710
e-mail: orp3.mop.uhrineves.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje, dále BUS 213 zastávka Nové
náměstí
Místní oddělení Vršovice
Přípotoční 300/12, 101 33 Praha 10
 tel.: 974 860 700
e-mail: orp4.mop.vrsovice.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 6, 7, 22, 24 zastávka Koh-i-noor
Místní oddělení Zahradní Město
Jabloňová 3000/15, 106 00 Praha 10
 tel.: 974 860 740
e-mail: orp4.mop.zahradnímesto.podatelna@pcr.cz
www.policie.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Skalka, dále BUS 195 zastávka
Poliklinika Zahradní Město
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ZDRAVOTNÍ POHOTOVOST
PRAHA 1
Městská poliklinika Praha
Spálená 12, 110 00 Praha 1
 tel.: 222 924 295
www.prahamp.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: praktická a zubní pohotovost
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Národní třída nebo TRAM 9, 18, 22
zastávka Národní třída

PRAHA 2
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Klinika dětského a dorostového lékařství
Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
 tel.: 224 967 777
www.vfn.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: praktická pohotovost pro děti a dorost; oční
pohotovost
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Karlovo náměstí nebo TRAM 2, 3,
10, 16, 18, 22 zastávka Karlovo náměstí

PRAHA 4
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, 140 00 Praha 4 (pavilon B 1)
 tel.: 261 082 520
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www.ftn.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: akutní pohotovost pro dospělé, děti a dorost;
zubní pohotovost pro dospělé
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kačerov dále BUS 150, 196 zastávka
Nemocnice Krč

PRAHA 5
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
 tel.: 224 438 590
www.fnmotol.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: akutní pohotovost pro dospělé, děti a dorost;
zubní pohotovost pouze pro děti
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Motol nebo BUS 167 zastávka
Nemocnice Motol

PRAHA 6
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 160 00 Praha 6 (pavilon CH2)
 tel.: 973 203 777/571
www.uvn.cz
provozní doba: Po–Pá 19–07 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: praktická pohotovost pro dospělé
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2 zastávka Vojenská nemocnice
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PRAHA 8
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 00 Praha 8 (budova č. 2)
 tel.: 283 842 222, 283 842 224
www.bulovka.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: pohotovost pro dospělé, děti a dorost
ǧǧ spojení: TRAM 3, 6, 8, 14, 24, 25 zastávka Bulovka

PRAHA 9
Poliklinika Prosek
Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9
 tel.: 286 881 518
www.poliklinikaprosek.cz
provozní doba: Po–Pá 19–06 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: pohotovost pro dospělé
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Střížkov

PRAHA 10
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 00 Praha 10 (Pavilon S)
 tel.: 267 163 778
www.fnkv.cz
provozní doba: Po–Pá 18.30–23 hod., So–Ne + svátky 8–20 hod.
poznámka: pohotovost pro dospělé
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Želivského
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Poliklinika Malešice – Plaňanská
Plaňanská 573/1, 100 00 Praha 10
 tel.: 274 810 990, 281 019 213, 281 019 244
www.eucklinika.cz
provozní doba: Po–Pá 19–07 hod., So–Ne + svátky nepřetržitý
provoz
poznámka: pohotovost pro dospělé, děti a dorost
ǧǧ spojení: BUS 133, 188, 199 zastávka Plaňanská
Dům zubní péče Strašnice
Nad Olšinami 672/4, 100 00 Praha 10
 tel.: 216 216 966
www.pekarek.dental.cz
provozní doba: Po–Pá 17–20 hod., So + svátky 08–14 hod.,
Ne 14–20 hod.
poznámka: praktická a zubní pohotovost
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Strašnická

23

POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRNY
PRAHA 1
Pohotovostní lékárna Palackého
Palackého 5, 110 00 Praha 1
 tel.: 224 946 982
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 3, 5, 6, 9, 14, 15, 24 zastávka Vodičkova

PRAHA 2
Pohotovostní lékárna U Svaté Ludmily
Belgická 37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 513 396, 222 519 731
www.lekbelgicka.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 10, 16, 22
zastávka Náměstí Míru

PRAHA 4
Pohotovostní lékárna – lékárna Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, 140 00 Praha 4
 tel.: 261 084 019
www.ftn.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Kačerov dále BUS 150, 196 zastávka
Nemocnice Krč
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PRAHA 5
Pohotovostní lékárna Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
 tel.: 224 435 736, 224 435 713
www.fnmotol.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Motol nebo BUS 167 zastávka
Nemocnice Motol

PRAHA 7
Pohotovostní lékárna BENU Lékárna
Fr. Křížka 22, 170 00 Praha 7
 tel.: 731 638 010
www.benu.cz/lekarna-benu-praha-7-fr-krizka
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 1, 8, 12, 25, 26 zastávka Kamenická

PRAHA 8
Pohotovostní lékárna – Ústavní lékárna Na Bulovce
Budínova 67/7, 180 00 Praha 8
 tel.: 266 082 017
www.bulovka.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: TRAM 3, 6, 8, 14, 24, 25 zastávka Bulovka

PRAHA 10
Lékárna Poliklinika Malešice
Plaňanská 573/1, 100 00 Praha 10
 tel.: 281 019 258
www.eucklinika.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: BUS 133, 188, 199 zastávka Plaňanská
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PRAHA 11
Lékárna Šustova
Šustova 1930/2, 100 00 Praha 11
 tel.: 271 913 307
www.eucklinika.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Chodov
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LINKY DŮVĚRY
Přináší možnost okamžitého získání informací pomocí telefonu.
Jednotlivé poradny se obvykle zaměřují na specifické potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Pražská linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha
 tel.: 222 580 697
provozní doba: nepřetržitý provoz
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Bílý kruh bezpečí, z. s.
 tel.: 116 006 (bezplatné volání)
www.116006.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
nabízené služby:
• telefonická krizová pomoc obětem kriminality a domácího násilí
• okamžitá psychologická pomoc, organizační a morální
podpora, praktické rady a právní informace
Telefonická krizová pomoc
ROSA – centrum pro ženy, z. s.
 tel: 602 246 102 SOS linka (Po–Pá 9–18 hod.)
 tel.: 241 432 466 (Po, Út 9–18, St, Čt 9–16, Pá 9–14 hod.)
nabízené služby:
• krizová pomoc všem obětem domácího násilí
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Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
ProFem, o.p.s. – poradna AdvoCats for Women
 tel.: 608 22 22 77 (Po–Pá 9–15 hod.)
nabízené služby:
• právní poradenství týkající se problémů spojených s domácím
násilím
Linka pro ženy a dívky
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
 tel.: 603 210 999
provozní doba: Po, St, Pá 8–20 hod.
nabízené služby:
• poradenství týkající se problémů spojených s neplánovaným
těhotenstvím, domácím násilím, vztahovými problémy
• pomoc a podpora ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím
a vztahovými problémy
Linka důvěry Centra krizové intervence
Psychiatrická nemocnice Bohnice
 tel.: 284 016 666
provozní doba: nepřetržitý provoz
SOS centrum Diakonie ČCE
Středisko křesťanské pomoci v Praze
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 514 040, 777 734 173
provozní doba: Po–Pá 9–20 hod.
nabízené služby:
• pomoc je určena osobám v náročné životní situaci nebo v krizi
Help linka Stop násilí
Diakonie ČCE
 tel.: 608 004 444
provozní doba: Po–Pá 9–20 hod.
nabízené služby:
• pomoc všem, kteří mají potíže se zvládáním agrese ve vztazích
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Linka první psychické pomoci
 tel.: 116 123 (bezplatné volání)
provozní doba: denně 8–18 hod.
nabízené služby:
• pomoc dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami: nové a nečekané situace,
potíže se sebou samým, potíže ve vztazích…
poznámka: jedinou podmínkou hovoru je schopnost dorozumět
se v češtině nebo slovenštině
Linka pro děti a mládež v krizových životních situacích
Linka bezpečí, z. s.
 tel.: 116 111 (bezplatné volání)
provozní doba: nepřetržitý provoz
nabízené služby:
• krizová intervence a poradenství pro děti, mládež a studující
do 25 let včetně
• pomoc s řešením náročných životních situací i každodenních
starostí a problémů
Linka důvěry Dětského krizového centra
 tel.: 777 715 215, 241 484 149
provozní doba: nepřetržitý provoz
nabízené služby:
• telefonická pomoc v krizové životní situaci pro děti i dospělé
Linka seniorů
Elpida o. p. s.
 tel.: 800 200 007 (bezplatné volání)
provozní doba: denně 8–20 hod. (včetně svátků a víkendů)
nabízené služby:
• anonymní a bezplatná linka krizové intervence pro seniory
a osoby, které o seniory pečují
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Senior telefon
Život 90, z. ú.
 tel.: 800 157 157 (bezplatné volání)
provozní doba: nepřetržitý provoz
poznámka: linka důvěry pro seniory (od 60 let) a jejich blízké
La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS a INFO linka
 tel.: 800 077 777 (bezplatné volání)
 tel.: 222 71 71 71
provozní doba: Po 10–16 hod. (česky, anglicky, bulharsky);
Út 10–16 hod. (česky, anglicky, rumunsky, rusky); St 12–20 hod.
(česky, anglicky, bulharsky); Čt 10–16 hod. (česky, anglicky,
rumunsky); Pá 10–14 hod. (česky, anglicky, bulharsky); mimo
provozní dobu je k dispozici záznamník
nabízené služby:
• služby jsou určeny obchodovaným a vykořisťovaným osobám
a lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování
s lidmi a vykořisťování předcházet
• krizová pomoc a poradenství pro osoby starší 18 let české i cizí
státní příslušnosti
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INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
znamená možnost okamžitého získání potřebných informací pomocí
elektronické pošty nebo chatu. Jednotlivé poradny se obvykle zaměřují na specifické potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Sociálně právní poradna Kontakt
Centrum sociálních služeb Praha
e-mail: poradna.kontakt@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• sociální poradenství v obtížné životní situaci – sociální dávky,
sociální služby, problémy s bydlením, při zadluženosti, při
hledání vhodného zaměstnání, při záležitostech spojených
s nečekanou životní změnou, s nemocí, se zdravotním postižením nebo sníženou soběstačností apod.
poznámka: odpovědi do 5 pracovních dnů
Pražská linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
chat: www.chat-pomoc.cz (Po, Čt, So 15–21; Út, St 9–21 hod.)
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• krizová pomoc a poradenství
poznámka: odpovědi do 5 pracovních dnů
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:
ROSA – centrum pro ženy, z. s.
e-mail: poradna@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz
nabízené služby:
• poradenství všem obětem domácího násilí
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SOS centrum Diakonie ČCE
Středisko křesťanské pomoci v Praze
e-mail: linka.duvery@diakonieskp.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/sos-centrum
www.soscentrum.cz
nabízené služby:
• poradenství v obtížné či krizové životní situaci
poznámka: odpovědi na emaily do 3 pracovních dnů
Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
proFem, o. p. s. – poradna AdvoCats for Women
e-mail: poradna@profem.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/linka-profem (Po 9–12,
St 16–19 hod.)
www.profem.cz
nabízené služby:
• právní poradenství týkající se problémů spojených s domácím
násilím
Linka pro děti a mládež v krizových životních situacích
Linka bezpečí, z. s.
e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/linka-duvery (Po–Ne 9–13,
15–19 hod.).
www.linkabezpeci.cz
nabízené služby:
• krizová intervence a poradenství pro děti, mládež a studující
do 25 let včetně
• pomoc s řešením náročných životních situací i každodenních
starostí a problémů
poznámka: odpovědi do 3 pracovních dnů
Linka důvěry Dětského krizového centra
e-mail: problem@ditekrize.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/ld-dkc (Po, Pá 14–18, So, Ne 9–13,
14–18)
www.ditekrize.cz
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nabízené služby:
• pomoc v krizové životní situaci pro děti i dospělé

Linka seniorů
Elpida o. p. s.
e-mail: linkasenioru@elpida.cz
www.linkasenioru.cz
nabízené služby:
• poradenství pro seniory a osoby, které o seniory pečují
poznámka: odpovědi do 3 pracovních dnů
Senior telefon
Život 90, z. ú.
e-mail: seniortelefon@zivot90.cz
www.zivot90.cz/cs/asistence/senior-telefon
nabízené služby:
• linka důvěry pro seniory (od 60 let) a jejich blízké
poznámka: odpovědi do 48 hodin
La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS a INFO linka
e-mail: pomoc@strada.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/sos-linka-la-strada (Út 11–15,
St 13–19, Pá 11–13 hod.)
www.strada.cz/cz
nabízené služby:
• služby jsou určeny obchodovaným a vykořisťovaným osobám,
tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní
kořistili, osobám, které jsou s takovými lidmi v blízkém vztahu,
osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším
lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování
s lidmi a vykořisťování předcházet
• krizová pomoc a poradenství pro osoby starší 18 let české i cizí
státní příslušnosti
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KRIZOVÁ CENTRA
Krizové poradenství pomáhá lidem v náročných životních situacích
ohrožujících psychické zdraví, které již nejsou schopni zvládnout
vlastními silami. Lze přijít bez objednání a bez doporučení.
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Krizové centrum RIAPS
Centrum sociálních služeb Praha
Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3
 tel.: 222 586 768
e-mail: riaps@csspraha.cz
www.csspraha.cz
provozní doba: nepřetržitý provoz
nabízené služby:
• krizová ambulantní pomoc je určena osobám v náročné životní situaci nebo v krizi
• na základě rozhodnutí lékaře KC RIAPS je možná krátkodobá
hospitalizace
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 2
SOS centrum Diakonie ČCE
Středisko křesťanské pomoci v Praze
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444
e-mail: linka.duvery@diakonieskp.cz (odpověď do 3 dnů)
www.soscentrum.cz
provozní doba: každý pracovní den 9–20 hod
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nabízené služby:
• krizová pomoc (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím emailu)
• sociální poradenství
• sociálně terapeutické činnosti
• případová práce
• pastorační rozhovory
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 4, 10, 16,
22 zastávka Náměstí Míru

PRAHA 4
Krizová pomoc
Proxima Sociale o. p. s.
Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4
 tel.: 277 007 288, 777 249 002
e-mail: krizovapomoc@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
provozní doba: V pracovní dny si lze telefonicky domluvit
schůzku se sociální pracovnicí
nabízené služby:
• pobyt na 7 dní, 4 lůžka (pokoj pro 1 rodinu nebo samostatného dospělého)
• pomoc a podpora při řešení životní situace, zprostředkování
návazných služeb, v případě potřeby poskytnutí stravy formou potravinových balíčků
• služby jsou poskytovány zdarma
poznámka: Služba je poskytována rodičům (případně jiným pečujícím osobám) s dětmi nebo dospělým osobám bez dětí, nacházejícím se v krizové situaci spojené s náhlou ztrátou bydlení.
ǧǧ spojení: TRAM 3, 17, 21 zastávka U Libušského potoka
Dětské krizové centrum, z.ú.
V Zápolí 1250, 141 00 Praha 4-Michle
 tel.: 241 480 511, 241 483 853, 777 664 672 (tel. čísla pro objednání)
e-mail: ambulance@ditekrize.cz
www.ditekrize.cz
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nabízené služby:
• telefonická pomoc v krizové životní situaci pro děti i dospělé
(Linka důvěry DKC: 777 715 215, 241 484 149 nepřetržitý provoz)
• jednorázová okamžitá krizová pomoc dětem a dospívajícím
bez objednání, a to vždy v úterý, středu a čtvrtek 16–18 hod
• ambulantní služby po objednání telefonicky nebo přes e-mail

PRAHA 8
Centrum krizové intervence
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8
 tel.: 284 016 666 (krizová linka), 284 016 110
www.bohnice.cz/krizova-pomoc
provozní doba: nepřetržitý provoz
nabízené služby:
• psychiatrická či psychologická pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi nebo v krizové situaci
• možnost hospitalizace pod lékařským dozorem
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kobylisy, dále BUS 177, 200 zastávka
Katovická nebo Odra
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PORADENSTVÍ
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství jsou řešeny
různé obtížné životní situace. Poradenství může být poskytováno
jednorázově nebo dlouhodobě.

PORADENSTVÍ PRO OSOBY
OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Intervenční centrum (pomoc obětem domácího násilí)
Centrum sociálních služeb Praha
Chelčického 842/39, 130 00 Praha 3
 tel.: 281 911 883, 734 510 292
e-mail: icpraha@csspraha.cz
www.csspraha.cz, www.intervencnicentrum.cz
provozní doba: Po, Út 8.30–17.30; St, Čt 8.30–16.30;
Pá 8.30–14.00 hod.
nabízené služby:
• první kontakt s ohroženou osobou po policejním vykázání,
podpora při jednání s policií, sociálním odborem a dalšími
institucemi
• pomoc při vypracování písemných žádostí a podání
• pomoc při sepsání návrhu k soudu na vydání předběžného
opatření dle §400 zákona č. 292/2013 o zvláštních řízeních
soudních a jeho prodloužení
• poskytování psychologické pomoci
• zprostředkování kontaktů na návazné služby (např. azylové
ubytování, sociální dávky apod.)
poznámka: nutné předem se objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 2
Arcidiecézní charita Praha
Poradna projektu Magdala
kontaktní adresa: Londýnská 44, 120 00 Praha 2
 tel.: 251 552 790
e-mail: magdala@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství, sociálně psychologické, sociálně
terapeutické, sociálně právní poradenství pro ženy – oběti
domácího násilí
poznámka: adresa služby není veřejně uváděna, kontaktujte
poradnu telefonicky
Informační a poradenské centrum pro ženy – oběti domácího násilí
ROSA – centrum pro ženy, z. s.
Na Slupi 1483/14, 120 00 Praha 2
 tel.: 241 432 466, 602 246 102
e-mail: info@rosa-os.cz, poradna@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz
provozní doba: Po, Út 9–18; St 9–16; Čt, Pá 9–14 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství, sociálně psychologické, sociálně
terapeutické, sociálně právní poradenství pro ženy – oběti
domácího násilí
poznámka: ke konzultaci je nutné se předem telefonicky objednat
ǧǧ spojení: TRAM 14, 18, 24 zastávka Botanická zahrada

PRAHA 4
Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
proFem, o.p.s. – poradna AdvoCats for Women
V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4
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 tel.: 608 222 277

e-mail: poradna@profem.cz
www.profem.cz
nabízené služby:
• bezplatná a diskrétní pomoc obětem domácího a sexuálního
násilí
• odborné soc. poradenství, právní pomoc, psychologická pomoc
poznámka: ke konzultaci je nutné se vždy předem telefonicky
objednat (Po–Pá 9–15 hod.)
ǧǧ spojení: TRAM 11, 14 zastávka Horky

PRAHA 5
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Poradna BKB – pomoc obětem trestných činů
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
 tel.: 257 317 110, 257 317 100
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006
(bezplatné volání, nepřetržitý provoz)
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
www.bkb.cz
provozní doba: Po–Čt 17–20 hod. (bez objednání); Pá 9–13 hod.
(pouze pro objednané)
nabízené služby:
• bezplatná a diskrétní pomoc obětem kriminality a domácího
násilí
• odborné sociální poradenství, právní informace, psychologická
pomoc, včetně morální a emocionální podpory
ǧǧ spojení: TRAM 9, 10, 15, 16 zastávka Bertramka

PRAHA 7
Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Acorus, z. ú.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)
 tel.: 283 892 772 (nepřetržitý provoz)
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e-mail: info@acorus.cz
www.acorus.cz
provozní doba: Po 9–19; Út 9–17.30; St 8–16 (lichý týden 8–19);
Čt 9–17.30; Pá 8–16.30 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství osobám od 16 let – obětem
domácího násilí nebo trpícím následky dřívějšího domácího
násilí nebo jejich blízkým
• poskytování právních informací obětem trestných činů
• terapeutická pomoc
• krizová pomoc
poznámka: na konzultaci je nutné se předem objednat na telefonním čísle 283 892 772
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vltavská, BUS 156 zastávka Osadní,
nebo TRAM 1, 12, 14, 25 zastávka Dělnická (ulicí Dělnickou,
za zastávkou přejít na křižovatce do leva, lze dojít k budově
Rosmarin Business Center, poradna je v zadním traktu budovy)
LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím
Centrum LOCIKA, z. ú.
Umělecká 588/6, 170 00 Praha 7
 tel.: 273 130 878, 734 441 233
e-mail: info@centrumlocika.cz
www.centrumlocika.cz
provozní doba: Po–Čt 8–18, Pá 8–16 hod.
nabízené služby:
• osobní, telefonické, emailové poradenství pro děti ohrožené
domácím násilí, případně pro rodiče v zájmu dítěte ohroženého domácím násilím
• terapeutická pomoc individuální i skupinová, v podobě krizové
intervence i dlouhodobé terapie
• pomoc při zastavení násilí v rodině, podpora zdravých vztahů
s dětmi, stabilizace rodinné situace
poznámka: na konzultaci je nutné se předem objednat telefonicky nebo emailem
ǧǧ spojení: TRAM 1, 8, 12, 25, 26 zastávka Kamenická
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství nabízí potřebné informace o sociálních
dávkách, pomáhá v orientaci v systému sociálního zabezpečení,
sociálních služeb, dokáže nasměrovat v náročné životní situaci.
Právní poradenství nabízí informace převážně z oblastí právního systému, občanského práva (bydlení, rodina), pracovního
práva, správního práva, trestního práva. Nezabývá se otázkami
z daňové, majetkové (nemovitosti, převody majetku) či obchodní
problematiky.
Služby poraden jsou většinou poskytovány bezplatně a jsou
v první řadě určeny sociálně znevýhodněným občanům, kteří se
ocitli v těžké životní situaci a nemají prostředky na úhradu právní
pomoci. Právní poradenství nelze v žádném případě zaměňovat
za služby bezplatného advokátního zastupování.
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Sociálně právní poradna Kontakt
Centrum sociálních služeb Praha
Ječná 1317/3, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 515 400
e-mail: poradna.kontakt@csspraha.cz
www.csspraha.cz
provozní doba sociální poradny: Po 8.30–12, 12.30–16;
Út, St 8.30–12, 12.30–17; Čt 8.30–12; Pá 8.30–12, 12.30–15 hod.
(bez objednání); Út, St 17–19; Čt 12.30–15 hod. (pouze předem
objednaní klienti)
provozní doba právní poradny: Po 8.00–12, 12.30–16;
Út 8.30–12, 13–18.30; St 8–12, 12.30–16 hod.; Čt 8–14 hod. pouze
telefonicky
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství – sociální dávky, sociální služby,
problémy s bydlením, při zadluženosti, při hledání vhodného
zaměstnání, při záležitostech spojených s nečekanou životní
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změnou, s nemocí, se zdravotním postižením nebo sníženou
soběstačností apod.
• právní poradenství z oblasti rodinného, občanského a pracovního práva
poznámka: Součástí sociální poradny Kontakt je i Job klub
(poradna pro nezaměstnané); sociální poradnu Kontakt
a právní poradnu je možné vyjma čtvrtka odpoledne navštívit
bez objednání, do Job klubu je nutné se objednat; služba je
poskytována bezplatně
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Karlovo náměstí nebo TRAM 4, 10,
16, 22 zastávka Štěpánská
Sociální poradna Kontakt
Centrum sociálních služeb Praha
Dělnická 54, 170 00 Praha 7
 tel.: 220 562 323, 731 602 089
e-mail: poradna.kontakt@csspraha.cz
www.csspraha.cz
provozní doba sociální poradny: Po 8.30–12, 12.30–16; Út,
St 8.30–12, 12.30–17; Čt 8.30–12; Pá 8.30–12, 12.30–15 hod.
(bez objednání); Út, St 17–19; Čt 12.30–15 hod. (pouze předem
objednaní klienti)
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství – sociální dávky, sociální služby,
problémy s bydlením, při zadluženosti, při hledání vhodného
zaměstnání, při záležitostech spojených s nečekanou životní
změnou, s nemocí, se zdravotním postižením nebo sníženou
soběstačností apod.
poznámka: poradnu Kontakt je možné vyjma čtvrtka odpoledne
navštívit bez objednání; služba je poskytována bezplatně
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vltavská, dále TRAM 1, 14, 25 zastávka Maniny
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 1
Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3, 110 00 Praha 1
 tel.: 222 310 110
e-mail: op.praha1@seznam.cz
www.oppraha1.wz.cz
provozní doba: Po 13–17; Út 9–12; St 9–13, 14–17 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství v oblasti bydlení, dávek,
pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, dluhů,
exekucí, veřejné správy, občanského soudního řádu, ochrany
spotřebitele a dalších
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Náměstí republiky

PRAHA 2
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
 tel.: 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz
www.mpsv.cz
provozní doba: St 14–17 hod. (poslední klient je přijímán
v 16.45 hod.)
nabízené služby:
• bezplatné poradenství z oblasti pracovního práva a sociálních věcí
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Karlovo náměstí (výstup Palackého
náměstí) nebo TRAM 3, 4, 7, 10, 16, 17 zastávka Palackého náměstí
Občanská poradna Společnou cestou z. s.
Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2
 tel.: 223 011 642
e-mail: poradna@spolcest.cz, info@spolcest.cz
www.spolcest.cz
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provozní doba: pro neobjednané klienty St 9–12; Čt 13–18 hod.;
pro objednané klienty Út 10–12, 13–18; St 13–16; Čt 10–12 hod.;
telefonické konzultace Po, St 9–12, 13–15; Út, Čt 10–12, 13–18;
Pá 9–12 hod.
nabízené služby:
• sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních
služeb, bydlení nebo rodiny a mezilidských vztahů
• právní poradenství v oblasti finanční, rozpočtové a spotřebitelské problematiky, pracovně právních vztahů a soudních řízení
poznámka: vhodné se předem objednat
ǧǧ spojení: TRAM 14, 18, 24 zastávka Svatoplukova
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
U Kanálky 1559/5, 120 00 Praha 2
 tel.: 724 701 610
e-mail: poradna@poradna-prava.cz
www.poradna-prava.cz
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství
• právní poradenství
• pracovně právní poradenství
poznámka: nutné se předem objednat kromě středy od 10–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Jiřího z Poděbrad
SOS centrum
Středisko křesťanské pomoci v Praze
Diakonie ČCE
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 514 040, 777 734 173, 608 004 444
e-mail: sos@diakonie.cz
www.soscentrum.cz
provozní doba: Po–Pá 9–20 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 4, 10, 16,
22 zastávka Náměstí Míru
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PRAHA 3
Občanská poradna REMEDIUM
REMEDIUM Praha o. p. s.
Křišťanova 1698/15, 130 00 Praha 3
 tel.: 272 743 666
e-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz
provozní doba: Po, Út, Čt 8.30–11.30 hod. (pro neobjednané klienty); Po, Út 12.30–15.30 hod. (pro telefonické dotazy);
Čt 12.30–15.30 hod. (pro předem objednané klienty)
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek
• právní poradenství v oblasti bydlení, dluhů, pracovně právních
vztahů, majetkoprávních záležitostí, ochrany spotřebitele apod.
poznámka: objednání konzultace je možné Po–Čt v době
8.30–15.30 hod. na tel. č. 735 613 901 nebo prostřednictvím
emailu (viz výše)
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Olšanské náměstí nebo
BUS 136, 175 zastávka Olšanské náměstí
Právní poradna A. N. O.
Koněvova 1929/95, 130 00 Praha 3
 tel.: 222 582 932, 736 760 701
e-mail: ppano@asociace.org
www.poradna.asociace.org
nabízené služby:
• právní poradenství (trestní právo, občanské právo, rodinné
právo, pracovní právo a zdravotnické právo)
poznámka: osobní konzultace po předchozím objednání; služba
primárně slouží pro osoby ohrožené závislostním chováním (uživatelé a bývalí uživatelé nelegálních drog, bývalí uživatelé alkoholu,
patologičtí hráči), jejich blízké a pracovníky adiktologických služeb
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Florenc, dále BUS 133, 207 zastávka
Ohrada nebo TRAM 9, 10, 16, zastávka Biskupcova
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PRAHA 4
Poradna při finanční tísni, o. p. s.
Hvězdova 19, 140 00 Praha 4
 tel.: 222 922 240
bezplatná zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní
pondělí 8.30–12, 13–17.30 hod.)
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
provozní doba: Po–Čt 8–18; Pá 8–17 hod.
nabízené služby:
• poradenství pouze z oblasti dluhů
• zpracování návrhů na oddlužení
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Pankrác
Občanská poradna
Proxima Sociale o. p. s.
Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4
 tel.: 241 770 232
e-mail: poradna@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
provozní doba: osobní konzultace Út 9–17, St 13–17, Čt 9–13 hod.
(objednaní klienti mají přednost); telefonické konzultace
Po 11–16; Út, St, Čt 9–16
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství v oblasti sociálních systémů
• právní poradenství v oblasti bydlení, dluhů, pracovně právních
vztahů, majetkoprávních záležitostí, ochrany spotřebitele,
občanského soudního řízení, oddlužení atd.
poznámka: služby jsou poskytovány zdarma
ǧǧ spojení: TRAM 3, 17, 21 zastávka U Libušského potoka
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PRAHA 5
Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Český helsinský výbor, z. s.
Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce Praha 5,
I. patro)
 tel.: 257 221 141, 257 221 142, 773 115 951
e-mail: poradna@helcom.cz, info@helcom.cz
www.helcom.cz
provozní doba: Po–Čt 10–16 hod.
nabízené služby:
• poradenství v oblasti lidských práv, včetně pomoci obětem
diskriminace nebo nerovného zacházení a přístupu ke spravedlnosti
• odborné sociální poradenství (sociální dávky, sociální služby,
pracovně právní vztahy, bydlení, řešení rodinných a partnerských vztahů, činnost policie, veřejná správa, vězeňství,
zdravotní postižení, mediace)
poznámka: na osobní konzultaci je vhodné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl nebo TRAM 9, 12, 15, 20
zastávka Arbesovo náměstí

PRAHA 6
Občanská poradna Praha 6
Veleslavínská 29, 160 00 Praha 6
 tel.: 235 312 939
e-mail: op.praha1@seznam.cz
www.oppraha1.wz.cz
provozní doba: Čt 8–15 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství v oblasti bydlení, dávek,
pracovně-právních vztahů, majetkoprávních vztahů, dluhů,
exekucí, veřejné správy, občanského soudního řádu, ochrany
spotřebitele
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Nádraží Veleslavín
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PRAHA 8
Poradna pro lidi v tísni Azylového domu sv. Terezie
Arcidiecézní charita Praha
Pernerova 336/20, 186 00 Praha 8
 tel.: 222 313 739
e-mail: poradna@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
provozní doba: Po–Pá 10–12, 13–16 hod.
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství pro lidi bez přístřeší a pro lidi
v krizi, v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, státní
sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti sociální
péče), pomoc při vyřizování osobních dokladů, pomoc při vyhledávání vhodných pobytových sociálních služeb zvláště pro
seniory a osoby se zdravotním postižením s nízkými příjmy
• právní poradenství (občanskoprávní a dluhové poradenství)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Křižíkova nebo TRAM 3, 8 zastávka
Křižíkova
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PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Nabízí bezplatnou psychologickou, terapeutickou a sociální pomoc při řešení osobních, partnerských či rodinných problémů.
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Centrum sociálních služeb Praha
Poradna poskytuje psychologické a sociálně-právní poradenství v oblasti mezilidských vztahů jednotlivcům, párům a rodinám v závažných
životních situacích, do nichž se může dostat každý kvůli nečekaným
změnám a zvýšeným životním nárokům. Na svých níže uvedených
pracovištích nabízí Poradna bezplatnou a na vyžádání i anonymní pomoc. K návštěvě Poradny není třeba žádné doporučení. Na konzultaci
je vždy nutné se předem objednat. Bližší informace o každém pracovišti a aktuální kontakty naleznete na www.csspraha.cz.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
V Jámě 1 (5. patro), 110 00 Praha 1
 tel.: 731 03 283, 731 056 745
e-mail: helena.vaneckova@csspraha.cz, jan.cerny@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24832-pracoviste-v-jame
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „A, B“ stanice Můstek
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Mánesova 53, 120 00 Praha 2
 tel.: 731 056 704, 731 056 693, 731 063 195, 731 031 678
e-mail: jitka.douchova@csspraha.cz, kristina.cerna@csspraha.
cz, pavel.rataj@csspraha.cz,
blanka.nemeckova@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24836-pracoviste-manesova
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Jiřího z Poděbrad nebo TRAM 11, 13
zastávka Vinohradská tržnice
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Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
 tel.: 605 209 242
e-mail: tomas.blaha@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24833-pracoviste-kubelikova
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Jordana Jovkova 5, 143 00 Praha 4 – Modřany
 tel.: 731 056 728, 731 056 751, 776 466 678
e-mail: jana.smolkova@csspraha.cz, petr.smolka@csspraha.cz,
lucie.novotna@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24837-pracoviste-jordana-jovkova
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: TRAM, BUS zastávka Poliklinika Modřany (č. 3, 17, 21, 27;
č. 117, 150, 157, 165, 190)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Jindřicha Plachty 6, 150 00 Praha 5
 tel.: 731 056 164, 604 231 085, 773 296 661
e-mail: m.strouhalova@csspraha.cz, martina.salamonova@
csspraha.cz, bela.hejna@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24972-pracoviste-jindricha-plachty
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl nebo TRAM zastávka Zborovská (č. 2, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 20, 21)
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Dejvická 18, 160 00 Praha 6
 tel.: 776 504 391, 731 063 278, 731 056 749
e-mail: iva.duskova@csspraha.cz, michal.petr@csspraha.cz,
jana.banotova@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24834-pracoviste-dejvicka
poznámka: nutné se předem objednat
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ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská nebo TRAM 1, 2, 8, 18,

20, 25, 26 zastávka Hradčanská

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Novákových 5, 180 00 Praha 8
 tel.: 604 299 661, 603 864 175, 731 603 133, 737 604 358
e-mail: martina.sladkova@csspraha.cz, renata.vesela@csspraha.cz,
katerina.svabikova@csspraha.cz, petr.kacena@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24839-pracoviste-novakovych
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka nebo TRAM 1, 3, 5, 6, 8,
10, 11,14, 16, 23, 24,25 zastávka Palmovka
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Trojská 8, 182 00 Praha 8
 tel.: 731 056 716, 731 063 416, 774 745 680
e-mail: petra.nebesova@csspraha.cz, michaela.vesela@csspraha.cz,
angelika.hybelova@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24835-pracoviste-trojska
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kobylisy nebo TRAM 2, 5, 12, 17,26,
34 zastávka Hercovka
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Žernovská 5, 100 00 Praha 10 – Strašnice
 tel.: 731 056 190, 739 592 065
e-mail: elen.lenartova@csspraha.cz, irena.vetcha@csspraha.cz
www.csspraha.cz/24838-pracoviste-zernovska
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Skalka nebo TRAM 22, 26 zastávka
Dubečská nebo BUS 101, 138, 175, 177, 195 zastávka Na Padesátém
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP
Říčanská 7, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
 tel.: 731 063 413, 731 056 692, 734 179 674
e-mail: marek.kucera@csspraha.cz, eva.tomsikova@csspraha.cz,
dana.zackova@csspraha.cz
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www.csspraha.cz/24907-pracoviste-ricanska
poznámka: nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Flora, TRAM 10, 11, 15, 16, 25 zastávka
Orionka
Triangl – centrum pro rodinu
Centrum sociálních služeb Praha
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
 tel.: 281 863 620, 731 056 720
e-mail: triangl@csspraha.cz
www.csspraha.cz, www.centrumtriangl.cz
nabízené služby:
• odborné psychologické, poradenské a terapeutické služby
rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří řeší osobnostní,
vztahové a výchovné potíže
• individuální poradenství a terapie pro děti, dospívající i dospělé
• rodinné poradenství a terapie
• rozvojové a sociálně podpůrné vrstevnické skupiny pro děti
a dospívající, rodičovské skupiny
poznámka: na osobní návštěvu je nutné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí; nebo BUS 136, 175 zastávka Olšanské náměstí
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 1
Poradna pro ženy a dívky
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Voršilská 139/5 (vstup přes Národní 8), 110 00 Praha 1
 tel.: 224 930 661, 603 213 826
e-mail: praha@poradnaprozeny.eu
www. praha.poradnaprozeny.eu
provozní doba: Po, St, Čt: 8–16; Út: 8–18 hod.; Pá pouze pro
objednané
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nabízené služby:
• odborné sociální poradenství, psychologické a právní poradenství ženám, které neplánovaně otěhotněly, i ženám
v obtížné životní situaci (domácí násilí, neshody s partnerem,
rozvod, problematika adopce, možnost zajištění materiální
pomoci pro budoucí dítě)
• zprostředkování kontaktů na gynekologa, psychologa, genetika, právníka
ǧǧ spojení: TRAM 6, 9, 17, 18, 22 zastávka Národní divadlo

PRAHA 2
SOS centrum Diakonie ČCE
Středisko křesťanské pomoci v Praze
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 514 040, 777 734 173
e-mail: sos@diakonie.cz
www.soscentrum.cz
provozní doba: Po–Pá 9–20 hod.
nabízené služby:
• pomoc pro osoby od 16 let, které se nacházejí v krizi či obtížné
životní situaci
• krizová pomoc (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím
emailu)
• sociální poradenství
• sociálně terapeutické činnosti (v rámci krizové pomoci je
možná krátkodobá terapie v maximálním rozsahu 8 sezení
s cílem předejít opakování krize)
• případová práce
• pastorační rozhovory
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 4, 10,
16, 22 zastávka Náměstí Míru
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ (OSPOD)
Oddělení sociálně právní ochrany dětí zajišťuje práva dítěte,
blaho a zájem dítěte a ochranu rodiny. Povinnost je dána zákonem
o sociálně-právní ochraně dětí.
Úřad městské části Praha 1
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení péče o rodinu
a děti
Vodičkova 18, 110 00 Praha 1
 tel.: 221 097 353
e-mail: hana.vitnerova@praha1.cz
www.praha1.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 3, 5, 9, 14 zastávka Vodičkova
Úřad městské části Praha 2
Odbor humanitní – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
 tel.: 236 044 294
e-mail: marta.konvickova@praha2.cz
www.praha2.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17.30 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru
Úřad městské části Praha 3
Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3
 tel.: 222 116 485
e-mail: martinam@praha3.cz
www.praha3.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Husinecká
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Úřad městské části Praha 4
Odbor sociální – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
 tel.: 261 192 336
e-mail: petra.opocenska@praha4.cz
www.praha4.cz
provozní doba: Po, St 8–18; Čt 8–10 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Budějovická
Úřad městské části Praha 5 a Praha-Slivenec
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality
– Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Náměstí 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5
 tel.: 257 000 437
e-mail: izabela.joppova@praha5.cz
www.praha5.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl
Úřad městské části Praha 6
Odbor sociálních věcí – Oddělení péče o děti a rodinu
Československé armády 601/23, 160 00 Praha 6
 tel.: 220 189 611
e-mail: dsobiskova@praha6.cz
www.praha6.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Dejvická
Úřad městské části Praha 7
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
– Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 220 144 186
e-mail: konickovaV@praha7.cz
www.praha7.cz
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provozní doba: Po, St 7.30–11.30, 12.30–18

ǧǧ spojení: M trasa „C“ Vltavská nebo TRAM 5, 6, 8, 15, 17, 26

zastávka Nábřeží Kapitána Jaroše

Úřad městské časti Praha 8
Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
U Meteoru 676/8, 180 48 Praha 8
 tel.: 222 805 244
e-mail: dagmar.kubicikova@praha8.cz
www.praha8.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka, dále TRAM 3, 10, 14, 15,
24 zastávka Libeňský zámek
Úřad městské části Praha 9
Odbor sociální – Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
 tel.: 283 091 443
e-mail: mihalickoval@praha9.cz
www.praha9.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 14, 16
zastávka Nádraží Vysočany
Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
 tel.: 267 093 219
e-mail: anna.chochulova@praha10.cz
www.praha10.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17.30 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 4, 7, 22, 24 zastávka Koh-i-noor
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Úřad městské časti Praha 11
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení sociálně-právní ochrany dítěte a mládeže
Nad Opatovem 2140/2, 149 00 Praha 4
 tel.: 267 902 117
e-mail: jindrichovam@praha11.cz
www.praha11.cz
provozní doba: Po 8–17.30; Út 8–11.30; St 8–17.30
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Opatov
Úřad městské časti Praha 12
Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Čechtická 758/6, 142 00 Praha 4
 tel.: 244 028 317
e-mail: michalcova.andrea@praha12.cz
www.praha12.cz
provozní doba: Po, St 8–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kačerov, dále BUS 189 zastávka Cílkova
Úřad městské časti Praha 13
Odbor sociální péče – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
 tel.: 235 011 455
e-mail: pospisilovaA@p13.mepnet.cz
www.praha13.cz
provozní doba: Po, St 8–18; Út, Čt 8–13 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Hůrka
Úřad městské časti Praha 14
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bratří Venclíků 1072, 198 00 Praha 14
 tel.: 225 295 341
e-mail: eva.prknova@praha14.cz
www.praha14.cz
provozní doba: Po, St 7.30–18 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Rajská zahrada
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Úřad městské časti Praha 15
Odbor sociální péče – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
 tel.: 281 003 105
e-mail: ilona.zahorska@praha10.cz
www.praha15.cz
provozní doba: Po, St 8–17.30 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje dále BUS 125, 154, 175, 183,
240 zastávka Boloňská
Úřad městské časti Praha 16
Odbor sociální – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha 5
 tel.: 234 128 310/330
e-mail: jitka.stejskalova@praha16.eu
www.mcpraha16.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–18; Pá 8–12 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží, dále BUS 244
zastávka Nádraží Radotín nebo VLAK stanice Praha-Radotín
Úřad městské časti Praha 17
Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Makovského 1141, 163 00 Praha 6
 tel.: 234 683 279
e-mail: adam.varga@praha17.cz
www.repy.cz
provozní doba: Po 8–12, 13–17.30; St 8–12, 13–18.30; Pá 7.30–11 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl, dále TRAM 9, 10, 16 zastávka
Blatiny
Úřad městské části Praha 18
Odbor sociální péče a zdravotnictví – Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
 tel.: 284 028 251
e-mail: stanislava.simkova@letnany.cz
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www.letnany.cz
provozní doba: Po, St 8.30–17; Út, Čt 8.30–14.30; Pá 8.30–10.30 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Letňany, dále BUS 158, 195 zastávka Staré
Letňany
Úřad městské časti Praha 19
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Železnobrodská 764/25, 197 00 Praha 9
 tel.: 286 010 147
e-mail: pavlina.prochazkova@kbely.mepnet.cz
www.praha19.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17.30; Út, Čt 8–12 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 185 zastávka
Bakovská
Úřad městské části Praha 20
Odbor sociálních věcí a školství – Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
Jívanská 635, 193 00 Praha 9
 tel.: 271 071 645
e-mail: monika_brzkovska@pocernice.cz
www.pocernice.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–18; Pá 8–11 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 141, 209, 303,
344, 353 zastávka Nádraží Horní Počernice
Úřad městské časti Praha 21
Odbor sociálních věcí – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9
 tel.: 281 012 936
e-mail: jana.pokorna@praha21.cz
www.praha21.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17.30; Pá 8–12 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 221, 303
zastávka Hulická
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Úřad městské časti Praha 22
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Oddělení sociálně právní
ochrany dětí
Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 10
 tel.: 271 071 880
e-mail: zdenka.zaludova@praha22.cz
www.praha22.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17.30; Út, Čt 8–12 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje, dále BUS 213, 226, 227 zastávka Nové náměstí
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ASISTOVANÉ STYKY
Cílem asistovaného styku je umožnit kontakt rodiče s dítětem tak,
aby dítě bylo chráněno a cítilo se během setkání bezpečně. Pověřené organizace poskytují vzájemné setkání mezi rodiči a dětmi
v případě, kdy spolu z nějakého důvodu nemohou být bez dozoru
další osoby.

PRAHA 2
Mikuláš 365, o. p. s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
 tel.: 221 979 271
e-mail: info@mikulasops.cz
www.mikulasops.cz
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Karlovo náměstí nebo TRAM 2, 3,
10, 14, 16, 18 zastávka Moráň
Projekt Magdala
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
 tel.: 251 552 790
e-mail: magdala@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz/sluzby/magdala
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 10, 16,
22 zastávka Náměstí Míru
Služba pro rodinu a dítě Praha
Diakonie ČCE
Belgická 22, 120 00 Praha 2
 tel.: 777 734 182, 730 852 859
e-mail: rodina@diakonie.cz
www.rodina.diakonie.cz
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 10, 16,
22 zastávka Náměstí Míru
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PRAHA 3
Pro Dialog o. s.
Řehořova 12, 130 00 Praha 3
 tel.: 737 018 662
e-mail: prodialogforum@gmail.com
www.prodialogforum.cz
nabízené služby:
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Husinecká

PRAHA 10
HoSt Home – Start ČR
Slovenská 1566/6, 101 00 Praha 10
 tel.: 272 656 031, 777 801 404
e-mail: info-praha@hostcz.org
www.hostcz.org
nabízené služby:
ǧǧ spojení: TRAM 22 zastávka Krymská
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ÚŘAD PRÁCE (ÚP)
O zprostředkování vhodného zaměstnání může fyzická osoba
požádat na kontaktních pracovištích krajské pobočky ÚP, v jejímž
územním obvodu má bydliště. Uchazeč o zaměstnání má právo na
zprostředkování zaměstnání, na zvýšenou péči, pokud ji z vážných
důvodů potřebuje, na pracovní rehabilitaci (OZP) a na podporu
v nezaměstnanosti (při splnění zákonem stanovených podmínek).
Uchazeč o zaměstnání také může požádat o rekvalifikaci.

ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANOSTI
Úřad práce Praha 2 (pro občany Prahy 1 a 2)
Zprostředkování zaměstnání
Bělehradská 214/86, 120 00 Praha 2
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aac@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice I. P. Pavlova nebo TRAM 6, 11
zastávka Bruselská
Úřad práce Praha 3
Zprostředkování zaměstnání
Roháčova 133/13, 130 00 Praha 3
 tel.: 950 178 244
e-mail: posta.aad@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Florenc, dále BUS 133, 175, 207
zastávka Tachovské náměstí nebo M trasa „A“ stanice Flóra,
dále BUS 136 zastávka Rokycanova
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Úřad práce Praha 4 (pro občany Prahy 4, 11 a 12)
Zprostředkování zaměstnání
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží, dále BUS 196,
197 zastávka Novodvorská nebo M trasa „C“ stanice Kačerov,
dále BUS 106, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
Úřad práce Praha 5 (pro občany Prahy 5, 13 a 16)
Zprostředkování zaměstnání
Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aaf@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl nebo TRAM 9, 15, 12, 20
zastávka Arbesovo náměstí
Úřad práce Praha 6 (pro občany Prahy 6 a 17)
Zprostředkování zaměstnání
Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aag@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: TRAM 22, 25 zastávka Břevnovský klášter
Úřad práce Praha 8 (pro občany Prahy 7 a 8)
Zprostředkování zaměstnání
Stejskalova 185/7, 180 00 Praha 8
 tel.: 950 178 879
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e-mail: posta.aai@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka, dále TRAM 3, 10, 14, 15,
24 zastávka Libeňský zámek
Úřad práce Praha 9 (pro občany Prahy 9, 14, 18, 19, 20 a 21)
Zprostředkování zaměstnání
Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aaj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 14, 16
zastávka Nádraží Vysočany
Úřad práce Praha 10 (pro občany Prahy 10 a 15)
Zprostředkování zaměstnání
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.aak@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: TRAM 4, 7, 22, 24 zastávka Koh-i-noor
Úřad práce pro Prahu – východ
Zprostředkování zaměstnání
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 151 111
e-mail: podatelna.py@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2, 5, 12, 25 zastávka Letenské náměstí
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Úřad práce pro Prahu – západ
Zprostředkování zaměstnání
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 152 111
e-mail: podatelna.pz@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2, 5, 12, 25 zastávka Letenské náměstí

DÁVKY HMOTNÉ NOUZE
Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů. V hmotné nouzi je osoba bez dostatečných
příjmů, jejíž poměry neumožňují uspokojení základních životních
potřeb. O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a dávky
vyplácejí pobočky Úřadu práce ČR dle místa trvalého bydliště.
Úřad práce Praha 2 (pro občany Prahy 1 a 2)
Hmotná nouze
Šafaříkova 557/14, 120 00 Praha 2
 tel.: 950 178 507/511/516
e-mail: posta.abb@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice I. P. Pavlova nebo TRAM 6, 11
zastávka Bruselská
Úřad práce Praha 3
Hmotná nouze
Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3
 tel.: 950 178 355
e-mail: posta.abc@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Husinecká
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Úřad práce Praha 4
Hmotná nouze
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 561
e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
Úřad práce Praha 5
Hmotná nouze
Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abe@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 9, 10, 16 nebo BUS 123, 149, 167, 191 zastávka
Klamovka
Úřad práce Praha 6
Hmotná nouze
Jugoslávských partyzánů 1089/15, 160 00 Praha 6
 tel.: 950 178 601–615
e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská, dále TRAM 18 zastávka
Zelená
Úřad práce pro občany Prahy 7 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 8)
Hmotná nouze
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 178 633
e-mail: posta.abg@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Vltavská, dále TRAM 1, 14, 25 zastávka Maniny
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Úřad práce Praha 8
Hmotná nouze
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 178 643
e-mail: posta.abh@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Vltavská, dále TRAM 1, 14, 25 zastávka Maniny
Úřad práce Praha 9
Hmotná nouze
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abi@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 14, 16
zastávka Nádraží Vysočany
Úřad práce Praha 10
Hmotná nouze
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
 tel.: 950 178 178/176
e-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 4, 7, 22, 24 nebo BUS 101, 124 zastávka Koh-i-noor
Úřad práce pro občany Prahy 11 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 4)
Hmotná nouze
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 725
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 139, 150, 196, 197 zastávka Novodvorská
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Úřad práce pro občany Prahy 12 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 4)
Hmotná nouze
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 750
e-mail: posta.abl@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 117, 121, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
Úřad práce pro občany Prahy 13 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 5)
Hmotná nouze
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
 tel.: 950 178 773/778
e-mail: posta.abm@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Hůrka
Úřad práce pro občany Prahy 14 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Hmotná nouze
Generála Janouška 844/18, 198 00 Praha 9
 tel.: 950 178 900
e-mail: posta.abn@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Rajská zahrada
Úřad práce pro občany Prahy 15 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 10)
Hmotná nouze
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
 tel.: 950 178 936
e-mail: posta.abo@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje, dále BUS 125, 154, 175, 183,
240 zastávka Boloňská
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Úřad práce pro občany Prahy 16 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 5)
Hmotná nouze
Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abe@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl, dále TRAM 9, 10, 15, 16 nebo
BUS 167 zastávka Klamovka
Úřad práce pro občany Prahy 17 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 6)
Hmotná nouze
Jugoslávských partyzánů 1089/15, 160 00 Praha 6
 tel.: 950 178 601–615
e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská, dále TRAM 18 zastávka
Zelená
Úřad práce pro občany Prahy 18 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Hmotná nouze
Jablonecká 724/6, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 955
e-mail: posta.abr@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
Úřad práce pro občany Prahy 19 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Hmotná nouze
Jablonecká 724/6, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 965
e-mail: posta.abt@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
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Úřad práce pro občany Prahy 20 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Hmotná nouze
Jablonecká 724/6, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 965
e-mail: posta.abt@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
Úřad práce pro občany Prahy 21 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Hmotná nouze
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abu@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 16 zastávka
Nádraží Vysočany
Úřad práce pro Prahu – východ
Hmotná nouze
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 151 600
e-mail: podatelna.py@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(jen příjem žádostí a pozvaní)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2, 5, 12, 25 zastávka Letenské náměstí
Úřad práce pro Prahu – západ
Hmotná nouze
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 152 111
e-mail: podatelna.pz@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(jen příjem žádostí a pozvaní)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2, 5, 12, 25 zastávka Letenské náměstí
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DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby,
která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby. Dávkami SSP jsou
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení,
porodné a pohřebné.
Úřad práce Praha 2 (pro občany Prahy 1 a 2)
Státní sociální podpora
Šafaříkova 557/14, 120 00 Praha 2
 tel.: 950 178 501/514
e-mail: posta.abb@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice I. P. Pavlova nebo TRAM 6, 11
zastávka Bruselská
Úřad práce Praha 3
Státní sociální podpora
Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3
 tel.: 950 178 537
e-mail: posta.abc@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Husinecká
Úřad práce Praha 4
Státní sociální podpora
Novodvorská 803/82, 140 00 Praha 4
 tel.: 950 178 545
e-mail: posta.abd@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
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Úřad práce Praha 5
Státní sociální podpora
Plzeňská 314/115, 150 00 Praha 5
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abe@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 9, 10, 16 nebo BUS 123, 149, 167, 191 zastávka Klamovka
Úřad práce Praha 6
Státní sociální podpora
Jugoslávských partyzánů 1089/15, 160 00 Praha 6
 tel.: 950 178 600–615
e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská, dále TRAM 18 zastávka
Zelená
Úřad práce pro občany Prahy 7 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 8)
Státní sociální podpora
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abg@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Vltavská, dále TRAM 1, 14, 25 zastávka Maniny
Úřad práce Praha 8
Státní sociální podpora
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abh@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Vltavská, dále TRAM 1, 14, 25 zastávka Maniny
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Úřad práce Praha 9
Státní sociální podpora
Sokolovská 14/324, 190 03 Praha 9
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abi@aa.pmsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 14, 16
zastávka Nádraží Vysočany
Úřad práce Praha 10
Státní sociální podpora
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
 tel.: 950 178 704/708/711
e-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: TRAM 4, 7, 22, 24 nebo BUS 101, 124 zastávka Koh-i-noor
Úřad práce pro občany Prahy 11 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 4)
Státní sociální podpora
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 734
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
Úřad práce pro občany Prahy 12 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 4)
Státní sociální podpora
Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4
 tel.: 950 178 547
e-mail: posta.abl@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: BUS 106, 139, 150, 196 zastávka Novodvorská
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Úřad práce pro občany Prahy 13 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 5)
Státní sociální podpora
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
 tel.: 950 178 771/772
e-mail: posta.abm@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Hůrka
Úřad práce pro občany Prahy 14 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Státní sociální podpora
Generála Janouška 844/18, 198 00 Praha 9
 tel.: 950 178 985
e-mail: posta.abn@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Rajská zahrada
Úřad práce pro občany Prahy 15 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 10)
Státní sociální podpora
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
 tel.: 950 178 923/927
e-mail:posta.abo@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje, dále BUS 125, 154, 175, 183,
240 zastávka Boloňská
Úřad práce pro občany Prahy 16 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 5)
Státní sociální podpora
Náměstí Osvoboditelů 732/7, 153 00 Praha 5
 tel.: 950 178 692
e-mail: posta.abe@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží, dále BUS 244
zastávka Nádraží Radotín nebo VLAK stanice Praha-Radotín
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Úřad práce pro občany Prahy 17 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 6)
Státní sociální podpora
Jugoslávských partyzánů 1089/15, 160 00 Praha 6
 tel.: 950 178 600–615
e-mail: posta.abf@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská, dále TRAM 18 zastávka
Zelená
Úřad práce pro občany Prahy 18 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Státní sociální podpora
Jablonecká 724/6, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 955–960
e-mail: posta.abr@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
Úřad práce pro občany Prahy 19 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Státní sociální podpora
Jablonecká 724/6, 197 00 Praha 9
 tel.: 950 178 965
e-mail: posta.abt@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
Úřad práce pro občany Prahy 20 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Státní sociální podpora
Jablonecká 724/6, 193 00 Praha 9
 tel.: 950 178 965
e-mail: posta.abt@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Prosek
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Úřad práce pro občany Prahy 21 (kontaktní pracoviště ÚP Praha 9)
Státní sociální podpora
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9
 tel.: 950 178 111
e-mail: posta.abu@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17 hod.
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo TRAM 14, 16
zastávka Nádraží Vysočany
Úřad práce pro Prahu – východ
Státní sociální podpora
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
 tel.: 950 151 500
e-mail: podatelna.py@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(jen příjem žádostí a pozvaní)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 8, 12, 25 zastávka Letenské náměstí
Úřad práce pro Prahu – západ
Státní sociální podpora
Dobrovského 1278/25 170 00 Praha 7
 tel.: 950 152 111
e-mail: podatelna.pz@uradprace.cz
www.portal.mpsv.cz
provozní doba: Po, St 8–12, 13–17; Út, Čt 8–11; Pá 8–11 hod.
(jen příjem žádostí a pozvaní)
ǧǧ spojení: TRAM 1, 2, 5, 12, 25 zastávka Letenské náměstí
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KRIZOVÉ UBYTOVÁNÍ
Krizová pomoc umožňuje ženám s dětmi v akutní krizové situaci
získat bezplatné ubytování na přechodnou dobu k překonání krize
a zvýšení informovanosti o možnostech řešení vzniklé krizové
situace.

PRAHA 4
Krizová pomoc
Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4
 tel.: 277 007 288, 777 249 002
e-mail: krizovapomoc@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
provozní doba: v pracovní dny si lze telefonicky domluvit
schůzku se sociální pracovnicí
nabízené služby:
• pobyt na 7 dní, 4 lůžka (pokoj pro 1 rodinu nebo samostatného
dospělého)
• pomoc a podpora při řešení životní situace, zprostředkování
návazných služeb, v případě potřeby poskytnutí stravy formou
potravinových balíčků
• služby jsou poskytovány zdarma
poznámka: Služba je poskytována rodičům (případně jiným
pečujícím osobám) s dětmi nebo dospělým osobám bez dětí,
nacházejícím se v krizové situaci spojené s náhlou ztrátou
bydlení.
ǧǧ spojení: TRAM 3, 17, 21 zastávka U Libušského potoka
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PRAHA 7
Krizová pomoc
Acorus, z. ú.
kontaktní adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
(vchod z ulice Tovární 11)
 tel.: 283 892 772 (nepřetržitý provoz)
e-mail: info@acorus.cz
www.acorus.cz
nabízené služby:
• poskytnutí krátkodobého pobytu na krizovém lůžku dospělým ženám nebo ženám s dětmi v akutní krizové situaci
vzniklé v důsledku domácího násilí
• případně pomoc při zajištění stravy
poznámky: adresa krizového pobytu není běžně zveřejňována;
kapacita služby je 1 pokoj pro matku s maximálně 3 dětmi do
18 let, délka pobytu maximálně 7 dní; nutno se předem objednat
na nonstop telefonní lince (viz výše)
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vltavská, BUS 156 zastávka Osadní
nebo TRAM 1, 12, 14, 25 zastávka Dělnická (ulicí Dělnickou,
za zastávkou přejít na křižovatce do leva, lze dojít k budově
Rosmarin Business Center, poradna je v zadním traktu budovy)
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AZYLOVÉ DOMY
Azylové domy poskytují na přechodnou dobu pobytové služby
osobám v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou
bydlení. Služba zahrnuje základní činnosti, jako je poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Uvedené ceny všech služeb jsou pouze orientační.

AZYLOVÉ DOMY PRO OSOBY OHROŽENÉ
DOMÁCÍM NÁSILÍM
PRAHA 2
Azylový dům a byt s utajenou adresou
ROSA – centrum pro ženy, z. s.
kontaktní adresa: ROSA, Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
 tel.: 241 432 466, 736 739 467 (vedoucí služby, po–pá 9–15 hodin)
e-mail: azyl@rosa-os.cz, info@rosa-os.cz
www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro ženy ohrožené na životě násilným partnerem a skrývající se před násilnou osobou, starší 18 let, bez dětí
nebo s maximálně 3 dětmi do 18 let (dvě lůžka palanda + postýlka)
• ochrana a bezpečí před napadením násilným partnerem
• podpora a posílení formou individuálních a skupinových setkání
• sociálně-právní pomoc a poradenství
• k dispozici vybavený vlastní kuchyňský kout
podmínky přijetí:
• adresa azylového domu a bytu je utajená, příjem klientek probíhá na základě vstupního pohovoru na výše uvedené adrese po
předchozí telefonické dohodě, AD neposkytuje krizová lůžka!
• azylový byt slouží jako následná pomoc pro klientky AD
• je nutná spolupráce, dodržování všech pravidel k zajištění
bezpečí všech obyvatelek v azylovém domě
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poznámky: kapacita 9 pokojů v AD a 3 pokoje v bytech, celkový počet
lůžek 35; délka pobytu 1 měsíc s možností prodloužení až na 1 rok
platba: v azylovém domě – 130 Kč/den dospělá osoba bez dítěte,
dospělá osoba s dítětem 100 Kč/den, dítě 50 Kč/den;
v azylovém bytě – 130 Kč/den dospělá osoba bez dítěte, dospělá
osoba s dítětem 110 Kč/den, dítě 60 Kč/den
ǧǧ spojení: TRAM 2, 3, 17 nebo BUS 134 zastávka Podolská vodárna

PRAHA 7
Azylový dům
Acorus, z. ú.
kontaktní adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 (vchod z ulice Tovární 11)
 tel.: 283 892 772 (nepřetržitý provoz)
e-mail: info@acorus.cz
www.acorus.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro ženy a ženy s maximálně 3 dětmi
ohrožené domácím násilím
• zajištění bezpečí před násilnou osobou
• sociálně-právní pomoc (vypracování žádosti o rozvod, svěření
dítěte do péče apod.)
• doprovod uživatelek služby na jednání (např. k soudu, na
úřady apod.)
podmínky přijetí:
• aktuální ohrožení domácím násilím
• soběstačnost v základní sebeobsluze
• zdravotní stav nevylučující pobyt v azylovém domě (závažné
onemocnění vyžadující pobyt ve zdravotnickém zařízení,
akutní infekční onemocnění ohrožující osoby v azylovém
domě, duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití)
• k projednání žádosti o přijetí do azylového domu je zapotřebí
dojednat si prostřednictvím nonstop telefonní linky konzultaci se sociální pracovnicí
poznámky: adresa azylového domu není běžně zveřejňována;
délka pobytu maximálně 1 rok
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platba: 130 Kč/den pro ženu bez dětí, 160 Kč/den pro ženu
s 1 dítětem, 200 Kč/den pro ženu se 2 dětmi, 220 Kč/den pro
ženu se 3 dětmi
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vltavská, BUS 156 zastávka Osadní,
nebo TRAM 1, 12, 14, 25 zastávka Dělnická (ulicí Dělnickou,
za zastávkou přejít na křižovatce do leva, lze dojít k budově
Rosmarin Business Center, poradna je v zadním traktu budovy)

PRAHA 9
Azylový dům
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo náměstí 11/16, 193 00 Praha 9
 tel.: 281 091 713, 734 393 597
e-mail: info@skphopo.cz
www.skphopo.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro rodiny (manžele, partnery) s dětmi,
matky s dětmi, otce s dětmi popř. jiné osoby, které mají svěřeny do péče děti a které se ocitly v tíživé životní situaci, pro
rodiny připravující se na návrat dětí do vlastní péče
• případně ubytování pro těhotné ženy v 8. a 9. měsíci těhotenství
• k dispozici společná vybavená kuchyňka
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• osobní pohovor se sociálním pracovníkem (nutné se předem telefonicky nebo osobně domluvit), předložení platných dokladů,
životopis a zpráva o situaci dětí v rodině od příslušného OSPOD
• potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pobyt v azylovém domě
• ochota spolupracovat (resocializační program), ochota změnit
svoji situaci
poznámky: kapacita 84 lůžek; délka pobytu je max. 1 rok v závislosti na individuální situaci klienta
platba: 70 Kč/den dospělá osoba, 40 Kč/den dítě, platba na
měsíc dopředu
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 141 zastávka
Třebešovská
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AZYLOVÉ DOMY PRO ŽENY
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Azylový dům pro ženy
Centrum sociálních služeb Praha
Šromova 862/3, 198 00 Praha 9
 tel.: 731 056 738, 604 390 861
e-mail: martina.majerova@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování pro ženy starší 18 let, které jsou v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
• zajištění podmínek pro přípravu stravy
• základní sociální poradenství
• pomoc a podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů
podmínky přijetí:
• občanství ČR, pro cizince dlouhodobý nebo trvalý pobyt v ČR
a schopnost dorozumět se česky
• soběstačnost po stránce zdravotního stavu
• Podání žádosti je dohodnuto prostřednictvím sociálního kurátora nebo sociálního pracovníka. Při podání žádosti je podle
aktuální situace rovnou domluven nástup nebo se jedná
o zařazení do pořadníku.
poznámky: kapacita 14 lůžek; ubytování na dobu určitou,
obvykle na 1 měsíc s možností prodloužit na 6 měsíců, pokud
uživatelka aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci
platba: 100 Kč/den, při nástupu nutná finanční hotovost minimálně 700 Kč (200 Kč vratná záloha + zaplacení 5 dní předem)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Rajská zahrada, dále cca deset
minut chůze
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 5
Azylový dům Gloria
Arcidiecézní charita Praha
Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5
 tel.: 251 552 453, 737 280 615
e-mail: gloria@praha.charita.cz
http://praha.charita.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro ženy a matky s dětmi, které nemají
možnost jiného bydlení
• součástí samostatného pokoje je kuchyňský kout
• samostatné pokoje s kuchyňským koutem, dva pokoje mají
v chodbě společnou koupelnu
• k dispozici je jídelna, prádelna, společenská místnost, herna,
knihovna a charitní šatník
• sociální poradenství
poznámky: služba je poskytována klientkám nejen z Prahy,
ale z celé ČR, i cizinkám s legálním pobytem v ČR; kapacita
20 pokojů
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, matka s dítětem 70 Kč +
40 Kč tj. celkem 110 Kč/den, každé další dítě 40 Kč/den
ǧǧ spojení: TRAM 4, 5, 12, 20 zastávka K Barrandovu, BUS 120
zastávka Dreyerova

PRAHA 7
Azylový dům pro muže a ženy
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Armáda spásy v České republice, z. s.
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
 tel.: 773 770 312, 220 184 01 (recepce), 773 770 322 (vedoucí)
e-mail: petra_drvotova@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz
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nabízené služby:
• celodenní ubytování na přechodnou dobu pro muže a ženy
starší 18 let a fyzicky soběstačné (dvou až třílůžkové pokoje)
• uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky pro
přípravu stravy
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• zájemci o ubytování se musí dostavit na sepsání žádosti se sociálním pracovníkem (Po 10–12, 14–16; Út a St 10–12; Čt 14–16 hod.)
• doklad totožnosti
• posudek od praktického lékaře ne starší 1 týden
• finanční příjem
poznámky: kapacita zařízení 108 lůžek (80 lůžek pro muže, 28 lůžek
pro ženy); délka pobytu 3 měsíce s možností prodloužení až na 1 rok
platba: 130 Kč/den
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka, dále TRAM 1, 6, 14, 25
zastávka Maniny

PRAHA 8
Azylový dům sv. Terezie
Arcidiecézní charita Praha
Pernerova 336/20, 186 00 Praha 8
 tel.: 222 313 738
e-mail: adterezie@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování pro muže a ženy starší 18 let
• k dispozici koupelna a kuchyňka
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• osobní pohovor se sociálním pracovníkem
poznámky: délka pobytu 6 měsíců až 1 rok
platba: 100 Kč/den
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Křižíkova nebo TRAM 3, 8, 24
zastávka Křižíkova
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AZYLOVÉ DOMY PRO MUŽE
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Azylový dům pro muže Michle
Centrum sociálních služeb Praha
Chodovská 3137/6, 141 00 Praha 4
 tel.: 734 280 424 (recepce), 730 540 177 (sociální pracovnice)
e-mail: recepce.michle@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování pro muže od 18 do 80 let nacházející se
v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří přicházejí z jiného azylového domu nebo pobytového zařízení nebo
jsou propuštěni z výkonu trestu
• sociálně-právní poradenství
• možnost využití odborné psychologické intervence
podmínky pro poskytnutí služby:
• občanství ČR (nebo EU) s trvalým pobytem v ČR, přednostně
na území hl. m. Prahy, schopnost dorozumět se česky
• vstupní pohovor je sjednán prostřednictvím sociálního kurátora,
sociálního pracovníka, případně organizace, se kterou zájemce
o pobyt spolupracuje na řešení své nepříznivé sociální situace
• soběstačnost při běžné sebeobsluze, nepotřebuje z důvodu
zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné fyzické
osoby, netrpí infekčním onemocněním (na vyžádání doloží
lékařskou zprávou), netrpí duševním onemocněním nebo
psychickou poruchou, která by vyžadovala pobyt ve zdravotnickém zařízení, zájemce není závislý na návykových látkách
poznámky: kapacita 25 lůžek; délka pobytu maximálně 12 měsíců
platba: 100 Kč/noc, nutná finanční hotovost minimálně 700 Kč
(200 Kč vratná záloha + zaplacení 5 nocí předem)
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Flora, dále BUS 135, 136 zastávka
Teplárna Michle nebo M trasa „A“ stanice Želivského, dále
BUS 213 zastávka Teplárna Michle nebo TRAM 11, 14 zastávka
Teplárna Michle
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Azylový dům pro muže
Centrum sociálních služeb Praha
Malá Skloněná 521, 190 00 Praha 9
 tel.: 284 825 241 (recepce – informace o ubytování)
e-mail: recepce.sklonena@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování pro muže starší 18 let, kteří se ocitli v tíživé
finanční či sociální situaci
• sociálně-právní poradenství, využití zdravotní ošetřovny,
konzultace s psychologem
• možnost využití knihovny s PC + internet – zdarma
podmínky pro poskytnutí služby:
• občanství ČR (nebo EU) s trvalým pobytem v ČR, přednostně
na území hl. m. Prahy, schopnost dorozumět se česky
• vstupní pohovor je sjednán prostřednictvím sociálního
kurátora, sociálního pracovníka, případně organizace, se
kterou zájemce o pobyt spolupracuje na řešení své nepříznivé
sociální situace
• zájemce je prokazatelně osobou v hmotné nouzi, avšak bude
schopen řádně hradit poplatky za ubytování
• zájemce je soběstačný při běžné sebeobsluze, nepotřebuje
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu trvalou pomoc jiné
fyzické osoby, netrpí infekčním onemocněním (na vyžádání
doloží lékařskou zprávou), netrpí duševním onemocněním
nebo psychickou poruchou, která by vyžadovala pobyt ve
zdravotnickém zařízení, zájemce není závislý na návykových
látkách
poznámky: kapacita 29 dvoulůžkových pokojů, tj. 58 míst, délka
pobytu 1 měsíc s možností prodloužení až na 6 měsíců
platba: 100 Kč/noc, nutná finanční hotovost minimálně 700 Kč
(200 Kč vratná záloha + zaplacení 5 nocí předem)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská nebo M trasa „A“
stanice Flora, dále BUS 136 zastávka Skloněná
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 6
Azylový dům pro muže v Praze
K srdci klíč, o. p. s.
Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha 6
 tel.: 775 731 725
www.ksrdciklic.cz
e-mail: adpraha@ksrdciklic.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro muže od 18 let do 80 let z celé ČR
• základní sociální poradenství
• stravování (oběd 30 Kč), k dispozici kuchyňka
• možnost hygieny
• materiální pomoc (ošacení, pračka apod.)
• k dispozici internet
podmínky přijetí: osobní pohovor a posudek lékaře
poznámky: kapacita 26 lůžek (dvou a třílůžkové pokoje), zařízení
není bezbariérové
platba: 130 Kč/noc
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Hradčanská, dále BUS 131 zastávka
Nemocnice Bubeneč

PRAHA 7
Azylový dům pro muže a ženy
Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše
Armáda spásy v České republice, z. s.
Tusarova 1271/60, 170 00 Praha 7
 tel.: 773 770 312, 220 184 01 (recepce), 773 770 322 (vedoucí)
e-mail: petra_drvotova@armadaspasy.cz
www.armadaspasy.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování na přechodnou dobu pro muže a ženy
starší 18 let a fyzicky soběstačné (dvou až třílůžkové pokoje)
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• uživatelé se stravují individuálně, jsou zajištěny podmínky
pro přípravu stravy
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• zájemci o ubytování se musí dostavit na sepsání žádosti
se sociálním pracovníkem (Po 10–12, 14–16; Út a St 10–12;
Čt 14–16 hod.)
• doklad totožnosti
• posudek od praktického lékaře ne starší než 1 týden
• finanční příjem
poznámky: kapacita zařízení 108 lůžek (80 lůžek pro muže,
28 lůžek pro ženy); délka pobytu 3 měsíce s možností prodloužení až na 1 rok
platba: 130 Kč/den
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Palmovka, dále TRAM 1, 6, 14, 25
zastávka Maniny

PRAHA 8
Azylový dům sv. Terezie
Arcidiecézní charita Praha
Pernerova 336/20, 186 00 Praha 8
 tel.: 222 313 738
e-mail: adterezie@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
nabízené služby:
• celodenní ubytování pro muže a ženy starší 18 let
• k dispozici koupelna a kuchyňka
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• osobní pohovor se sociálním pracovníkem
poznámky: délka pobytu 6 měsíců až 1 rok
platba: 100 Kč/den
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Křižíkova nebo TRAM 3, 8, 24
zastávka Křižíkova
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AZYLOVÉ DOMY PRO RODINY,
MATKY (OTCE) S DĚTMI A TĚHOTNÉ ŽENY
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Azylový dům pro matky s dětmi
Centrum sociálních služeb Praha
Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 10
 tel.: 272 657 058
e-mail: lada.kellnerova@csspraha.cz, jana.moravcova@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• azylové ubytování pro matky s dětmi (minimální věk matky
18 let, děti maximálně 12 let), které se nacházejí v těžké sociální
nebo životní situaci spojené se ztrátou bydlení
• azylové bydlení je poskytováno v samostatných ubytovacích
jednotkách o velikosti 1+kk, kde se nachází vybavený kuchyňský kout a sociální zařízení
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
podmínky přijetí:
• občanství ČR nebo EU, schopnost dorozumět se česky
• zdravotní soběstačnost
• řádně podaná žádost, osobní schůzka se sociální pracovnicí
a doložení vyjádření OSPOD
poznámky: kapacita 9 ubytovacích jednotek, maximální délka
pobytu 1 rok
platba: 80 Kč/den dospělá osoba, 50 Kč/den dítě; při nástupu
je vybírána vratná kauce ve výši 500 Kč
ǧǧ spojení: M trasa „A» stanice Skalka, dále BUS 177 zastávka
Sídliště Zahradní Město nebo BUS 138, 195 zastávka Centrum
Zahradní Město, TRAM 22, 26 zastávka Sídliště Zahradní Město
(Azylový dům se nachází v rozsáhlejším areálu, vstup ve směru
z ulice Platanová)
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Azylový dům pro rodiny s dětmi
Centrum sociálních služeb Praha
Horáčkova 1096/3, 140 00 Praha 4
 tel.: 222 201 610 (611, 612)
e-mail: sandra.ulrychova@csspraha.cz
www.csspraha.cz
nabízené služby:
• azylové ubytování pro rodiny s dětmi (minimální věk rodiče
18 let, děti maximálně 18 let), případně matky (otce) s dětmi,
kteří se nacházejí v těžké sociální nebo životní situaci spojené
se ztrátou bydlení
• azylové bydlení je poskytováno v samostatných ubytovacích
jednotkách, ke kterým náleží vybavený kuchyňský kout a sociální zařízení
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků,
pomoc při jednání s úřady, hledání zaměstnání a návazného
bydlení, zprostředkování další odborné pomoci
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• občanství ČR (nebo EU), schopnost dorozumět se česky
• zdravotní soběstačnost
• žádost se všemi příslušnými přílohami se podává při osobním
jednání se sociálním pracovníkem AD, termín nutno předem
domluvit
• v případě obsazené kapacity je žádost zařazena do pořadníku
poznámky: kapacita 12 ubytovacích jednotek, celkem maximálně
35 osob (včetně dětí); maximální délka pobytu 1 rok
platba: 80 Kč/den dospělá osoba, 50 Kč/den dítě; při nástupu
je vybírána vratná kauce ve výši 500 Kč
ǧǧ spojení: M trasa „C» stanice Pankrác, dále BUS 134,188,193
zastávka Sídliště Pankrác nebo M trasa „C» stanice Budějovická,
dále BUS 118, 121,170 zastávka Na Strži
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 2
Azylový dům pro matky s dětmi EZER
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
kontaktní adresa: SOS centrum Diakonie
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2, adresu azylu nezveřejňujeme
 tel.: 257 211 945, 777 734 174, 777 734 190
e-mail: azyl.ezer@diakonie.cz
www.skp.diakonie.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro osamělé matky s trvalým bydlištěm
v Praze, starší 18 let s maximálně 3 dětmi do 18 let, které jsou
samostatně schopny se postarat o své dítě, které nejsou závislé na drogách a alkoholu a netrpí závažným duševním onemocněním, které by jim bránilo v pobytu v azylovém zařízení
• k dispozici zařízené pokoje se sociálním zařízením a společná
vybavená kuchyň
• možnost praní a sušení prádla
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• osobní podání žádosti po předchozí telefonické domluvě,
sepsání žádosti probíhá v SOS centru Diakonie (Varšavská 37,
Praha 2)
• azylový dům nenabízí krizové ubytování, žádosti procházejí
výběrovým řízením podle aktuální situace
• zařízení není bezbariérové, neumožňuje spolu s matkou a dítětem umístit jejich domácí zvíře
poznámky: délka pobytu 1–3 měsíce s možností prodloužení
na max. 1 rok
platba: 80 Kč/den dospělá osoba, 30 Kč/den dítě
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru
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PRAHA 4
Azylové bydlení pro matky s dětmi
Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Olbramovická 703, 142 00 Praha 4
 tel.: 241 713 575
e-mail: ssmc12@centrum.cz
www.socsluzbymc12.info
nabízené služby:
• dočasné ubytování ve dvoupokojových bytech s kuchyňkou
a sociálním zázemím pro matky (otce) s dětmi do 18 let, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení
• poskytnutí základního vybavení (nádobí, lůžkoviny, prádlo)
• základní poradenská služba
podmínky přijetí:
• matky (otcové) s maximálně 3 dětmi (ve věku do 18 let) s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, které se ocitly v krizové
situaci, již nejsou schopny okamžitě řešit vlastními silami
• osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 12, které postihla
živelná pohroma
• žadatel musí vyplnit žádost o přijetí a doručit jí na výše uvedenou adresu
poznámky: kapacita 4 pokoje, 12 osob, délka pobytu zpravidla
maximálně 1 rok
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, 40 Kč/den dítě
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kačerov, dále BUS 189 zastávka
Lhotecký les nebo M trasa „C“ stanice Chodov, dále BUS 197
zastávka Lhotecký les
Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi
Společnou cestou z. s.
Donovalská 2331/53, 149 00 Praha 4
 tel.: 272 950 984
e-mail: azyl@spolcest.cz
www.spolcest.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro matky, otce a úplné rodiny
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(případně prarodiče, pěstouny) s nezaopatřenými dětmi s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy, kteří se ocitli
bez přístřeší nebo bezpečného zázemí
• pomoc a podpora vedoucí ke stabilizaci či změně sociální situace
• doprovázení, kontakt s úřady, školskými zařízeními
podmínky přijetí:
• ubytování je poskytováno na základě vyplněné žádosti
o azylovém ubytování (možnost předat osobně, poštou nebo
mailem), písemného vyjádření k situaci sociálního pracovníka
příslušného úřadu městské části nebo organizace a pohovoru
se sociálním pracovníkem azylového domu
• podání žádosti bez předchozího objednání je možné
v Po 9–12, 13–15 hod., v ostatní dny po předchozí domluvě se
sociálními pracovníky
• při delším čekání na uvolnění místa v AD je třeba žádost každý
měsíc aktualizovat (telefonicky, e-mailem, osobně)
poznámky: kapacita 39 lůžek v 11 samostatných bytových jednotkách na území hl. m. Prahy, které jsou základně vybaveny;
bytové jednotky nejsou bezbariérové; domácí zvířata nejsou
povolena; délka pobytu maximálně jeden rok
platba: 90 Kč/den dospělá osoba pečující o dítě, 40 Kč/den
dítě, 100 Kč/den dospělá osoba nepečující o dítě; při podpisu
smlouvy se platí vratná záloha 500 Kč; smlouva se uzavírá zpravidla na 1 měsíc s možností prodloužení postupně až na 1 rok
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Opatov, dále BUS 136, 213 zastávka
Chodovská tvrz
Azylový byt
Proxima Sociale o.p.s.
Rakovského 3138/2, 143 00 Praha 4
 tel.: 277 007 288, 774 610 017
e-mail: azylovybyt@proximasociale.cz
www.proximasociale.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro dospělé těhotné ženy max. 6 týdnů
před termínem porodu a ženy s nezaopatřenými dětmi (max. 3),
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které se ocitly v obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
• ubytování v bytě 3+1, který je tvořen ze dvou samostatných pokojů a společných prostor (kuchyň, obývací pokoj, příslušenství)
podmínky přijetí:
• v případě zájmu o poskytnutí služby je nutno absolvovat
osobní pohovor se sociální pracovnicí, volné místo je obsazováno na základě výběrového řízení; žádost je platná 6 měsíců
poznámka: max. kapacita 7 lůžek (1 dospělá osoba + 3 děti
a 1 dospěla osoba + 1dítě+ 1dítě v dětské postýlce), doba pobytu max. 6 měsíců
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, 50 Kč/den dítě; při podpisu
smlouvy se skládá vratná kauce ve výši 500 Kč
ǧǧ spojení: TRAM 3, 17, 21 zastávka U Libušského potoka

PRAHA 5
Azylový dům Gloria
Arcidiecézní charita Praha
Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5
 tel.: 251 552 453, 737 280 615
e-mail: gloria@praha.charita.cz
http://praha.charita.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro ženy a matky s dětmi, které nemají
možnost jiného bydlení
• součástí samostatného pokoje je kuchyňský kout
• dva pokoje mají v chodbě společnou koupelnu
• k dispozici je knihovna a charitní šatník
• sociální poradenství
poznámky: služba je poskytována klientkám nejen z Prahy, ale
z celé ČR, i cizinkám s legálním pobytem v ČR; kapacita 20 pokojů
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, matka s dítětem 70 Kč + 40
Kč tj. celkem 110 Kč/den, každé další dítě 40 Kč/den
ǧǧ spojení: TRAM 4, 5, 12, 20 zastávka K Barrandovu, BUS 120
zastávka Dreyerova
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PRAHA 7
Azylový dům pro matky s dětmi
Otevřené srdce, o. p. s.
Za Papírnou 144/7, 170 00 Praha 7
 tel.: 720 943 763, 602 455 573 (ředitelka Michaela Nováková)
e-mail: otevrenesrdcep7@seznam.cz, azylovy.dum@seznam.cz
www.otevrenesrdce.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro matky (otce) s dětmi, kteří se ocitli
v krizové situaci buď z důvodu domácího násilí, krizové před
a po rozvodové situace, nebo jde o mladé matky (otce) bez
rodinného zázemí a matky (otce), kteří vyrůstali v dětském
domově, případně matky (otce), kteří byli drogově závislí
a nemají s dětmi ubytování
• k dispozici samostatný jednopokojový (ev. dvoupokojový) byt
s kuchyňským koutem a sociálním zařízením
• možnost praní prádla
• sociálně-právní poradenství
podmínky přijetí:
• občan ČR nebo povolení k trvalému pobytu a trvalé bydliště
v Praze
• žadatel/ka musí mít v péči alespoň jedno dítě mladší 15 let
• jsou přijímány i těhotné ženy, které očekávají narození prvního dítěte
• platné doklady, potvrzení od lékaře
poznámky: smlouva je uzavírána na dobu 3 měsíců (zkušební
doba jeden měsíc) s možností prodloužení na 1 rok; k dispozici
14 bytů 1+kk a 1 byt 2+kk, celková kapacita 56 lůžek
platba: 90 Kč/den dospělá osoba, 60 Kč/den dítě; v den nástupu je nutné složit úhradu za pobyt a vratnou zálohu 2000 Kč
(splatná do 3 měsíců od nástupu do AD)
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Nádraží Holešovice nebo TRAM 6, 12
zastávka Nádraží Holešovice
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PRAHA 8
Azylový dům pro matky s dětmi
Kolpingův dům
Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8
 tel.: 283 850 113, 603 297 833
e-mail: kolping@kolpingpraha.cz
www.kolpingpraha.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro matky s dětmi s trvalým pobytem
v Praze v nepříznivé sociální situaci a za určitých podmínek
i jejich partnerům
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• podmínky pro samostatnou přípravu stravy
podmínky přijetí: Zájemci o službu jsou písemně evidováni na
základě osobní žádosti. Aby mohl být zájemce o službu zařazen do výběrového řízení, musí absolvovat dvě osobní schůzky
se sociální pracovnicí.
poznámky: kapacita 22 lůžek, 7 pokojů s vlastním sociálním
zařízením; ubytování je poskytováno zpravidla na dobu 1 roku,
v odůvodněných případech max. na dobu 1,5 roku
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, 70 Kč/den dítě
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kobylisy, dále BUS 102 zastávka
Staré Bohnice
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PRAHA 9
Azylový dům
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo náměstí 11/16, 193 00 Praha 9
 tel.: 281 091 713, 734 393 597
e-mail: info@skphopo.cz
www.skphopo.cz
nabízené služby:
• dočasné ubytování pro rodiny (manžele, partnery) s dětmi,
matky s dětmi, otce s dětmi, popř. jiné osoby, které mají
do péče svěřeny děti a které se ocitly v tíživé životní situaci,
pro rodiny připravující se na návrat dětí do vlastní péče
• případně ubytování pro těhotné ženy v 8. a 9. měsíci těhotenství
• k dispozici společná vybavená kuchyňka
• sociální poradenství
podmínky přijetí:
• osobní pohovor se sociálním pracovníkem (nutné předem
se telefonicky nebo osobně domluvit), předložení platných
dokladů, životopis a zpráva o situaci dětí v rodině od příslušného OSPOD
• potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pobyt v azylovém domě
• ochota spolupracovat (resocializační program), ochota změnit
svoji situaci
poznámky: kapacita 84 lůžek; délka pobytu je max. 1 rok v závislosti na individuální situaci klienta
platba: 70 Kč/den dospělá osoba, 40 Kč/den dítě, platba na
měsíc dopředu
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 141 zastávka
Třebešovská
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UBYTOVNY
Ubytovny nejsou sociální službou. Poskytují přechodné ubytování
a s ním spojené doplňkové služby za úplatu (například úklid, výměna ložního prádla, ale i prodej jídel či nápojů). Krátkodobý i dlouhodobý pobyt mohou dle typu ubytovny využívat rodiny s dětmi,
jednotlivci, zaměstnanci firem při služební cestě i turisté. Služba
ubytovacích zařízení nezahrnuje poskytování stravovacích služeb.

PRAHA 3
Penzion a ubytovna Chmelnice
Na Chmelnici 1957/9, Praha 3
 tel.: 222 532 547
e-mail: pensionchmelnice@penzion.cz
www.pensionchmelnice.penzion.cz
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje, kapacita 315 lůžek
• možnost ubytování rodin s dětmi
ǧǧ spojení: TRAM 1, 9, 11 zastávka Chmelnice
Ubytovna Praha – Koněvova
Koněvova 214/1956, 130 00 Praha 3
(ubytovna se nachází v prvním patře kulturního centra Na Chmelnici)
 tel.: 773 541 588
e-mail: info@ubytovna-praha-konevova.cz
www.ubytovna-praha-konevova.cz
nabízené služby:
• 2 až 9lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská, dále BUS 177, 183, 195
zastávka Spojovací nebo TRAM 1, 9, 11 zastávka Chmelnice
Ubytovna Vackov
Malešická 74, 130 00 Praha 3
 tel.: 284 860 402
e-mail: ubytovnavackov@seznam.cz
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www.ubytovna-levne.com
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Želivského, dále BUS 155 zastávka Vackov

PRAHA 4
Ubytovna Davon
V Hrobech 813/13, 142 00 Praha 4
 tel.: 605 254 891, 606 457 418
e-mail: info@ubytovnadavon.cz
www.ubytovnadavon.cz
nabízené služby:
• 2 a 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Kačerov, dále BUS 113 zastávka Jalodvorská
Ubytovna Novodvorská
Novodvorská 435, 142 00 Praha 4
 tel.: 241 490 495
e-mail: info@ubytovnanovodvorska.cz
www.4-majetkova.cz/Ubytovna-Novodvorska
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kačerov, dále BUS 106, 196 zastávka Sídliště Novodvorská
Veřejná ubytovna Spořilov
Hlavní 2930/114, 141 00 Praha 4
 tel.: 724 851 827 (recepce nonstop)
e-mail: trixsro@email.cz
www.penzion-sporilov.cz
nabízené služby:
• 1 a 3lůžkové pokoje s možností přistýlky
• ubytovna poskytuje krátkodobé i dlouhodobé ubytování,
nikoliv trvalé bydlení
ǧǧ spojení: M trasa „C“ Kačerov, dále BUS 138 zastávka Sídliště Spořilov

101

PRAHA 5
Ubytovna
K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5
 tel.: 724 573 384
e-mail: Lanik.pronajem@seznam.cz
www.liska-group.cz/pronajem-zbraslav/
nabízené služby:
• 2 až 3lůžkové pokoje
• lze ubytování se psem
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží, dále BUS 129,
318 zastávka Žabovřesky
Ubytovna 7 Hostel
K Třebonicům 867, 155 00 Praha 5
 tel.: 602 161 016 (nonstop)
e-mail: info@ub7.cz
www.ub7.cz
nabízené služby:
• 2lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Luka, dále BUS 174 zastávka Ve Výrech
Ubytovna FEMAT Radotín
Vrážská 1562/24, 153 00 Praha 5 (v areálu Technometra)
 tel.: 242 438 926, 773 688 274
e-mail: ubytovna@femat.cz
www.ubytovna.femat.cz
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: VLAK stanice Radotín nebo M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží, dále BUS 244 zastávka Vrážská
Ubytovna Mototechna Praha 5
Bavorská 14, 155 00 Praha 5
 tel.: 777 775 522
e-mail: info@tophostel.cz
www.tophostel.cz
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nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Nové Butovice, dále BUS 149
zastávka Mototechna

Ubytovna Smíchov
Nádražní 12, 150 00 Praha 5
 tel.: 257 391 418, 733 552 563
e-mail: ubytovna.smichov@seznam.cz
www.ubytovnasmichov.cz
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje pro muže i ženy
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Smíchovské nádraží
Ubytovna Stodůlky Praha 5
Jeremiášova 1493/18a, 155 00 Praha 5
 tel.: 777 775 522
e-mail: info@tophostel.cz
www.tophostel.cz
nabízené služby:
• 1 až 8lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Nové Butovice, dále BUS 149
zastávka Bavorská

PRAHA 6
Šedá ubytovna a Modrá ubytovna
K letišti 916/8, 160 08 Praha 6, terminál 3
 tel.: 220 112 850, 734 450 570
e-mail: prende@seznam.cz
www.prende.cz
nabízené služby:
• Modrá ubytovna (2 a 3lůžkové pokoje)
• Šedá ubytovna (2lůžkové pokoje)
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Nádraží Veleslavín, dále BUS 119,
322 zastávka Terminál 3
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Ubytovna Piggy Alice, s.r.o.
Studentská 697/4, 160 00 Praha 6
 tel.: 224 319 644, 602 627 037
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Dejvická
Ubytovna Podbabská
Podbabská 7, 160 00 Praha 6
 tel.: 777 775 522
e-mail: info@tophostel.cz
www.tophostel.cz
nabízené služby:
• 1 až 5lůžkové pokoje
• možnost ubytování rodin s dětmi a ubytování se zvířetem
ǧǧ spojení: TRAM 8, 18 zastávka Nádraží Podbaba
Ubytovna Praha 6 – Veleslavín
Veleslavínská 419/42, 162 00 Praha 6
 tel.: 603 212 091
e-mail: info@nejlevnejsi-ubytovny.cz
www.nejlevnejsi-ubytovny.cz/ubytovna-praha-6-veleslavin
nabízené služby:
• 1 až 5lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Nádraží Veleslavín
Ubytovna Řepy
Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6
 tel.: 234 098 414
e-mail: info@ubytovnarepypraha.cz
www.ubytovny.cz/ubytovna-repy.htm
nabízené služby:
• 2 až 4 lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: TRAM 9, 10, 16 zastávka Hlušičkova
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Ubytovna Scandianavia
Ztracená 1132/1, 161 00 Praha 6
 tel.: 725 004 534
e-mail: sporthostel@tjruzyne.cz
www.tjruzyne.cz
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Nádraží Veleslavín, dále BUS 225
zastávka Staré náměstí
Ubytování Sokolovna Suchdol
Za Sokolovnou 440, 165 00 Praha 6
 tel.: 604 284 165
e-mail: recepce@stafis-pokorny.cz
www.ubytovna-hostel.com
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Dejvická, dále BUS 107 zastávka Suchdol

PRAHA 7
Dobrá ubytovna
Bubenská 43, 170 00 Praha 7
 tel.: 777 622 073
e-mail: ubytovna@lubicon.cz
www.dobraubytovna.cz
nabízené služby:
• 1 až 5lůžkové pokoje
• možnost ubytování rodin s dětmi
ǧǧ spojení: TRAM 6, 12, 17, 25 zastávka Výstaviště Holešovice
Ubytovna Amaco v Penzionu Vltava
Dělnická 301/35, 170 00 Praha 7
 tel.: 776 795 806
e-mail: info@aubytovna.cz
www.aubytovna.cz
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nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: TRAM 1, 6, 12, 14, 25 zastávka Dělnická

Ubytovna Holešovice
Dělnická 3, 170 00 Praha 7
 tel.: 777 775 522
e-mail: info@tophostel.cz
www.tophostel.cz
nabízené služby:
• 2 až 7lůžkové pokoje
• možnost ubytování se zvířetem
ǧǧ spojení: TRAM 1, 6, 12, 14, 25 zastávka Dělnická

PRAHA 8
Hostel a ubytovna Libeň
U Meteoru 29/37, 180 00 Praha 8
 tel.: 284 822 267, 607 530 799
e-mail: liben@hostely-praha.cz
www.kolbenka.com/hostel-liben/
nabízené služby:
• 2 až 3lůžkové pokoje pro muže i ženy
ǧǧ spojení: TRAM 3, 10, 14, 24 zastávka Libeňský zámek

PRAHA 9
D Hostel – Ubytovna Praha 9
Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9
 tel.: 608 770 660
e-mail: info@md-service.cz
www.ubytovna-praha-9.cz
nabízené služby:
• 1 až 3lůžkové pokoje pro muže i ženy
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 221 zastávka
Nad Běchovicemi
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Levné ubytování
Cukrovarská 983, 196 00 Praha 9
 tel.: 604 300 990
e-mail: info@ubytovna9.cz
www.ubytovna9.cz
nabízené služby:
• 1 a 2lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 140, 158 zastávka
Cukrovar Čakovice
Modrá ubytovna
Cukrovarská 987, 196 00 Praha 9
 tel.: objednávky 739 225 796
e-mail: info@modraubytovna.cz
www.modraubytovna.cz
nabízené služby:
• 2, 3, 5 a 6lůžkové pokoje
• možnost ubytování rodin s dětmi a ubytování se zvířetem
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 140, 158 zastávka
Cukrovar Čakovice
Ubytovna
U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
 tel.: 724 102 666
www.bytostav.eu
nabízené služby:
• 2, 3, 4 a 6lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: TRAM 6, 14, 15, 16 zastávka Divadlo Gong
Ubytovna Help
Lednická 1637, 198 00 Praha 9
 tel.: 736 609 124
e-mail: info@ubytovnahelp.cz
www.ubytovnahelp.cz
nabízené služby:
• 2lůžkové pokoje
• minimální délka ubytování je 1 měsíc

107

ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 224 zastávka

Nádraží Kyje

Ubytovna JP Praha 9
Cukrovarská 961/21c, 196 00 Praha 9 (areál bývalého cukrovaru)
 tel.: 724 281 281
e-mail: recepce@ubytovanipraha9.cz
www.ubytovanipraha9.cz
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 140, 158 zastávka
Cukrovar Čakovice
Ubytovna Novovysočanská
Novovysočanská 2225/35, 190 00 Praha 9
 tel.: 284 819 480, 603 851 964
e-mail: ubytovna.novovysocanska@post.cz
www.ubytovnanovovysocanskasweb.webmium.com/
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Vysočanská, dále BUS 136 zastávka
Skloněná
Ubytovna Praha Vojáčkova
Vojáčkova 431/2, 196 02 Praha 9
 tel.: 722 110 110
e-mail: info@ubytovna-vojackova.cz
www.ubytovna-praha-vojackova.cz
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Letňany, dále BUS 140, 158 zastávka
Čakovice
Ubytovna Slaba
Dvořišťská 348, 198 00 Praha 9
 tel.: 736 609 124
e-mail: info@ubytovnahelp.cz
www.ubytovnahelp.cz
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nabízené služby:
• 2lůžkové pokoje
• minimální délka ubytování je 1 měsíc
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Černý Most, dále BUS 224 zastávka
Nádraží Kyje

Ubytovna TIP
Poděbradská 433/65, 198 00 Praha 9
 tel.: 281 861 224 nonstop recepce
e-mail: ubytovnatip@seznam.cz
www.ubytovnatip.cz
nabízené služby:
• 2 až 4lůžkové pokoje
• možnost ubytování rodin s dětmi
ǧǧ spojení: TRAM 8, 14, 16 zastávka Starý Hloubětín

PRAHA 10
DEPOT PRAGUE, s.r.o.
U Vozovny 525/ 2a, 108 00 Praha 10
 tel.: 272 702 741
e-mail: info@depotprague.cz
www.depotprague.cz
nabízené služby:
• 1 až 4lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Depo Hostivař, dále BUS 163, 208
zastávka Na Homoli
Ubytovna Uhříněves, Praha 10
Na Vrchách 504, 104 00 Praha 10
 tel.: 777 775 522
www.ubytovny-v-praze.cz/ubytovna/uhrineves
nabízené služby:
• 2 a 3lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Háje, dále BUS 226, 227, 383
zastávka Na Vrchách
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Ubytovna Hostivař
Dolnoměcholupská 19, 102 00 Praha 10
 tel.: 777 775 522
e-mail: info@tophostel.cz
www.tophostel.cz
nabízené služby:
• 1, 2, 3, 4 a 6lůžkové pokoje
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Skalka, dále BUS 111 zastávka
Továrny Hostivař
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ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ CIZINCŮM
La Strada Česká republika, o. p. s.
SOS a INFO linka
 tel.: 800 077 777 (bezplatné volání)
 tel.: 222 71 71 71
provozní doba: Po 10–16 hod. (česky, anglicky, bulharsky);
Út 10–16 hod. (česky, anglicky, rumunsky, rusky); St 12–20 hod.
(česky, anglicky, bulharsky); Čt 10–16 hod. (česky, anglicky,
rumunsky); Pá 10–14 hod. (česky, anglicky, bulharsky); mimo
provozní dobu je k dispozici záznamník
e-mail: pomoc@strada.cz
chat: www.elinka.iporadna.cz/sos-linka-la-strada (Út 11–15,
St 13–19, Pá 11–13 hod.)
www.strada.cz/cz
nabízené služby:
• služby jsou určeny obchodovaným a vykořisťovaným osobám,
tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat
práci či poskytovat služby včetně prostituce a z jejichž práce
jiní kořistili, osobám, které jsou s takovými lidmi v blízkém
vztahu, osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí
a dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům
obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet
• poradenství pro cizince, ale i Čechy v oblasti řešení pracovně-právní problematiky, kdy je přítomen sociální pracovník,
právník a případně tlumočník
• krizová pomoc, sociální poradenství, možnost azylového
bydlení, zprostředkování pracovního a právního poradenství
(i zastupování), zdravotní a psychologické či psychiatrické
péče apod.
• osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti
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PRAHA 1
Integrační centrum Praha o.p.s.
Žitná 51, 110 00 Praha 1
 tel.: 252 543 846
e-mail: info@icpraha.com
provozní doba: Po–Pá: 8–12, 13–16hod.
www.icpraha.com/kontakty/
nabízené služby:
• občanům zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky
legální pobyt na dobu delší než 90 dnů
• sociální a právní poradenství, pomoc s řízením ohledně
pobytu v ČR, žádosti o státní občanství, asistence při hledání
zaměstnání a bydlení, možnost zajistit doprovod na úřady
a odbornou pomoc při komunikaci s úřady
• poradenství je poskytováno pouze osobně po předchozím
telefonickém objednání, na několika pobočkách podle konkrétní potřeby
ǧǧ spojení: M trasa “C“ stanice I. P. Pavlova
Poradna pro integraci, z.ú.
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1 (vstup pasáží Opletalka č.p. 4)
 tel.: 603 281 269, 603 807 567 (pouze pro objednání na právní odd.),
e-mail: praha@p-p-i.cz
provozní doba sociální oddělení: Po–Čt: 9–16; Pá zavřeno;
pro objednané klienty: Po–Čt 8–9; Po, St, Čt: 16–17; Út 16–18 hod.
provozní doba právní oddělení: pouze na objednání v pondělí,
úterý a čtvrtek
www.p-p-i.cz
nabízené služby:
• sociální a právní poradenství cizincům žijícím na území ČR,
asistence při hledání zaměstnání a bydlení, asistence při
jednání s úřady aj.
ǧǧ spojení: M trasa „A“ a “C“ stanice Muzeum
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PRAHA 2
Středisko Migrace – Poradna pro migranty a uprchlíky
Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
 tel.: 224 813 418
e-mail: migrace@praha.charita.cz
provozní doba: čtvrtek 10–16
www.praha.charita.cz
nabízené služby:
• odborné sociální poradenství pro cizince ze třetích zemí
a Evropské unie, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené
s pobytem cizince v ČR
• doprovody na úřady a tlumočení
• právní poradenství
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 4, 10, 16,
22 zastávka Náměstí Míru
InBáze, z. s.
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
Kancelář sociálně-právního oddělení InBáze
Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle (vchod z ulice Sedlčanská)
 tel.: 739 037 353 (Čj, Aj, Rj)
e-mail: info@inbaze.cz
provozní doba: Po: 9–12, 14–17; Út: 9–12; St: 9–12, 14–17; Čt: 9–12,
13–17 hod.; Pá: zavřeno; konzultace po předchozím objednání
www.inbaze.cz
nabízené služby:
• bezplatná podpora migrantům bez rozdílu pobytového
oprávnění či původu, žijících na území hl. m. Prahy při řešení
různých životních situací
• sociální, právní a psychosociální poradenství zajištěné kvalifikovanými odborníky z praxe, případná asistence při jednání
s úřady a dalšími institucemi
• po domluvě lze zajistit tlumočení a doprovod na úřad,
do školy, k lékaři atd.
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• pro klienty využívající služby InBáze je případně k dispozici
potravinová pomoc
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Kačerov nebo Budějovická, dále
BUS 117, 193, 203 zastávka Lísek

PRAHA 3
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Baranova 33,130 00 Praha 3
 tel.: 224 224 379, 605 253 994 (sociál. odd.), 603 547 450 (právní odd.)
e-mail: poradna@migrace.com (odpověď do 7 pracovních dní)
provozní doba sociální oddělení: Po, St: 9–12, 13–17 hod.
provozní doba právní oddělení: Po, St, Čt: 9–12, 13–17 hod.; bez
objednání pouze v pondělí, ve středu jen dopoledne, jinak
nutno objednat
www.migrace.com
nabízené služby:
• sociální a právní poradenství pro cizince bez ohledu na pobytový status, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů
i osob bez oprávnění k pobytu na území, v českém, ruském,
anglickém, německém a francouzském jazyce
• eventuálně možnost zajistit tlumočeni do dalších jazyků
• v případě potřeby lze zajistit doprovod, asistenci při jednání
na úřadech aj.
poznámka: v urgentních případech je možné nás kontaktovat
telefonicky i mimo úřední hodiny
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Hlavní nádraží, dále TRAM 5, 9, 26
zastávka Olšanské náměstí; nebo BUS 136, 175 zastávka Olšanské náměstí

PRAHA 5
Azylový dům Gloria
Arcidiecézní charita Praha
Renoirova 614/7, 152 00 Praha 5
 tel.: 251 552 453, 737 280 615
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e-mail: gloria@praha.charita.cz
www.praha.charita.cz
nabízené služby:
• přechodné ubytování pro ženy a matky s dětmi, které nemají
možnost jiného bydlení
• součástí samostatného pokoje je kuchyňský kout
• samostatné pokoje s kuchyňským koutem, dva pokoje mají
v chodbě společnou koupelnou
• k dispozici je jídelna, prádelna, společenská místnost, herna,
knihovna a charitní šatník
• sociální poradenství
poznámky: služba je poskytována klientkám nejen z Prahy, ale
z celé ČR, i cizinkám s legálním pobytem v ČR; kapacita 20 pokojů
platba: 100 Kč/den dospělá osoba, matka s dítětem 70 Kč +
40 Kč tj. celkem 110 Kč/den, každé další dítě 40 Kč/den
ǧǧ spojení: TRAM 4, 5, 12, 20 zastávka K Barrandovu, BUS 120
zastávka Dreyerova
Poradenské centrum Českého helsinského výboru
Český helsinský výbor, z.s.
Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 (budova Úřadu práce Praha 5,
I. patro)
 tel.: 257 221 141, 257 221 142, 773 115 951
e-mail: poradna@helcom.cz, info@helcom.cz
www.helcom.cz
provozní doba: Po–Čt 10–16 hod.
nabízené služby:
• poradenství v oblasti lidských práv, včetně pomoci obětem diskriminace nebo nerovného zacházení a přístupu ke spravedlnosti
• odborné sociální poradenství (sociální dávky, sociální služby,
pracovně právní vztahy, bydlení, řešení rodinných a partnerských vztahů, činnost policie, veřejná správa, vězeňství,
zdravotní postižení, mediace)
poznámka: na osobní konzultaci je vhodné se předem objednat
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Anděl nebo TRAM 9, 12, 15, 20
zastávka Arbesovo náměstí

115

PRAHA 8
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8
 tel.: 222 360 452
provozní doba: Po 9–12; Út 9–16; St 12–16 hod.; Čt zavřeno;
Pá 9–12 hod.
www.cicpraha.org
nabízené služby:
• poradenství pro občany EU, cizince s legálním pobytem na
území ČR a jejich rodinné příslušníky, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi
• pomoc imigrantům a imigrantkám, kteří jsou ohroženi zhoršením
své sociální situace vlivem jazykové bariéry, neznalostí reálií, svých
práv, povinností, právních předpisů a institucí v České republice
• sociální poradenství, asistence při jednáních s úřady, pracovní
poradenství, informační semináře na témata z oblasti zákona
o pobytu cizinců a pracovně-právní problematiky, kurzy
českého jazyka
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Křižíkova nebo TRAM 3, 8, 24
zastávka Křižíkova

PRAHA 9
OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.
Kovářská 4,190 00 Praha 9
 tel.: 730 158 779, 739 413 983, 730 158 781
e-mail: opu@opu.cz, pravni@opu.cz
provozní doba sociální oddělení: Po–Čt: 9–17 hod. (bez objednání), Pá: 9–15 hod. (na objednání)
provozní doba právní oddělení: pouze na objednání v pondělí,
úterý, středu a čtvrtek
www.opu.cz
nabízené služby:
• sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu
a pro cizince všech věkových kategorií a všech typů pobytů,
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zejména ze zemí mimo Evropskou unii; služba je poskytována
i v terénu, po dohodě s pracovníky možnost doprovodu na
úřady a instituce, poradenství je poskytováno i cizincům bez
pobytového oprávnění
• právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu
a další cizince se všemi typy pobytů zejména ze zemí mimo
EU, a to především ve věcech správního řízení (povolení k pobytu, vyhoštění, mezinárodní ochrana), služba je poskytována
i cizincům bez pobytového oprávnění
• služby jsou poskytovány také v cizích jazycích (angličtina, ruština),
případně je možnost zajistit tlumočníky z různých jazyků (španělština, francouzština, arabština, čínština, vietnamština a další)
ǧǧ spojení: M trasa „B“ stanice Českomoravská; nebo BUS 151, 152
zastávka Českomoravská; nebo TRAM 14, 16 zastávka Divadlo
Gong
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PROGRAMY NA ZVLÁDÁNÍ AGRESE
ZAŘÍZENÍ CSSP:
Program Viola
Intervenční centrum
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
 tel.: 281 911 883, 773 6666 784
e-mail: viola@csspraha.cz
www.intervencnicentrum.cz, www.csspraha.cz
provozní doba: Po, Út 8.30–17.30; St, Čt 8.30–16.30; Pá 14 hod.
nabízené služby:
• pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy s blízkými, nezvládají vlastní agresi, jsou původci násilného chování nebo
byli vykázáni ze společného bydlení
poznámka: služba je poskytována bezplatně
ǧǧ spojení: TRAM 5, 9, 15, 26 zastávka Olšanské náměstí
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI PRAHY:

PRAHA 2
Stop násilí ve vztazích
Diakonie ČCE
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
 tel.: 222 514 040, 604 004 444
e-mail: vztahy@diakonie.cz
www.nasilivevztazich.cz
provozní doba: Po, Út 8.30–17.30; St, Čt 8.30–16.30; Pá 14 hod.
nabízené služby:
• psychoterapeutické služby pro jednotlivce i páry, které mají
potíže se zvládáním agrese ve vztahu
poznámka: služba je poskytována bezplatně
ǧǧ spojení: M trasa „A“ stanice Náměstí Míru nebo TRAM 10, 16, 22
zastávka Náměstí Míru
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PRAHA 7
Muži proti násilí
Liga otevřených mužů, z.s.
U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
 tel.: 728 563 768
e-mail: info@ilom.cz
www.rozkosbezrizika.cz
provozní doba: Po 17–20 hod.; nabízíme také možnost individuálních setkání mimo tuto dobu, vždy však po předchozí domluvě
nabízené služby:
• bezplatná online poradna
• kurz po muže, kteří mají potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v práci nebo při výchově dětí
• Muži proti násilí – kampaň proti násilí na ženách a dětech
ǧǧ spojení: M trasa „C“ stanice Vltavská dále TRAM 1, 14, 25 zastávka
Maniny
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MODELOVÉ PŘÍPADY
NIKOLA, 23 LET

(mladá svobodná žena, násilný partner, krátkodobá známost)
Recepční Nikola se přes seznamku poznala se svým partnerem,
o 6 let starším Davidem. Po měsíci chození ji poprosil, zda by se
nemohl přistěhovat k ní do pronajatého bytu. Svůj pronájem
prý musí narychlo opustit – podvedl ho kamarád, který sliboval
spolubydlení nejméně na rok, ale teď se ho chce ze dne na den
zbavit, aby si mohl přistěhovat přítelkyni. Nikola souhlasila. Již pár
dní po začátku společného bydlení začal dělat David žárlivé scény.
Vyčítal jí, když se zdržela po práci venku a neřekla mu přesně, kde
a s kým byla. Nebo to řekla, ale bylo to špatně. Vadili mu spolužáci ze střední školy, vadili kolegové i bývalý partner s manželkou.
Navíc na začátku dalšího měsíce Davida ani nenapadlo, že by jí
přispěl na nájem. Občas něco málo nakoupil, ale většina nákladů
byla na ní. Nikola začala rychle o vztahu pochybovat a za další
měsíc se rozhodla, že tohle není partner pro ni. Řekla Davidovi
o svém záměru se s ním rozejít a požádala ho, aby se do konce
měsíce vystěhoval. Ten však reagoval další scénou a dal jí facku.
Nikola si sbalila pár věcí a odjela k rodičům. David jí zkoušel volat,
psal SMS, psal přes sociální sítě. Omlouval se, sliboval. Po dvou
týdnech se rozhodla vrátit. Probrala to s kamarády, řekla si, že mu
dá šanci, ale jen jednu. Když se postupně opět objevily výčitky
a padla další facka, zavolala policii. Ta Davida vykázala.
Pohled Intervenčního centra (IC): Tento případ patří z našeho
pohledu k těm méně náročným. Nikola je finančně samostatná,
má dobré zázemí v původní rodině, v přátelích. Také má zdravě
nastavené hranice a dobře dokáže rozpoznat, co do normálního partnerského vztahu nepatří. Proto nenechala zajít kontrolu
ani náznaky násilí ze strany Davida nijak daleko a zachovala se
naprosto adekvátně – dala mu jednu šanci, ale když ji nevyužil
a nechtěl dobrovolně opustit její byt, neváhala a obrátila se
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na policii. Pomohli jsme jí tedy s návrhem na prodloužení vykázání, který si podala k soudu a ten jí na jeden měsíc vyhověl a vykázání prodloužil. Této doby využila k tomu, aby dvakrát navštívila
psycholožku IC a probrala s ní svoje pocity z nezdařeného vztahu.
Psycholožka se také snažila upevnit její zdravé postoje k partnerským vztahům. David neměl v jejím bytě trvalé bydliště, takže
stačilo nahlásit majiteli, že už tam žije opět sama, a dál ho do bytu
nepouštět. To Nikola zvládla, pomohl soudní zákaz jakéhokoli
kontaktování, který je součástí vykázání. Po skončení měsíčního
prodloužení se sice David opět snažil naléhat a prosit, po pár týdnech to ale naštěstí vzdal. Z toho, že se nám Nikola již neozvala,
usuzujeme, že se jí daří dobře.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
Místní oddělení Policie ČR

MARKÉTA, 43 LET

(žena středního věku, děti školního věku, dlouhodobé manželství
a společný majetek)
Markéta s Tomášem se znají už 20 let, 17 let jsou manželi. Tomáš je
obchodním manažerem, Markéta zůstala po rodičovské dovolené
v domácnosti. Mají dva syny, 15 a 11 let. Rodina si žije po materiální
stránce dobře. Pořídila si třípokojový byt na hypotéku, kterou ještě
splácí. Tomáš má služební auto, řadu zaměstnaneckých výhod
a nadstandardní příjmy.
Problémy začaly zhruba před 10 lety. Už v době, kdy byla Markéta na
rodičovské dovolené, začal Tomáš kontrolovat peníze. Četné dohady
vyústily v nekompromisní požadavek, aby předkládala vyúčtování.
Řešila to tím, že ho přestala o peníze žádat a snažila se vše pokrýt
z rodičovského příspěvku. Postupně vyčerpala také veškeré svoje
úspory. Tomáš platil hypotéku, výdaje za bydlení, dovolené i větší
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výdaje domácnosti, ale na běžné nákupy Markétě nic nedával.
Problémy se prohloubily poté, co rodičovská dovolená skončila.
Tomáš dával Markétě „kapesné“ 5000 Kč, ale opět požadoval vyúčtování. Občas jí dal 2–3 tisíce a řekl, ať si koupí něco na sebe. Pokud
potřebovala něco navíc, třeba na boty pro děti, na kroužky, na dárky
apod., musela o to žádat zvlášť a poté předložit účet nebo stvrzenku.
Ačkoli dělala maximum, aby s penězi vyšla, Tomáš jí předhazoval, že
platí všechno a že by alespoň základní výdaje zvládla uhlídat, kdyby
uměla hospodařit a nekupovala nesmysly. Hádky narůstaly a čím dál
tím častěji se v nich začaly objevovat nadávky, urážky.
Markéta většinou mlčela, někdy plakala, což Tomáše dráždilo. Nejprve s ní opakovaně třásl, pak do ní začal strkat nebo ji dvakrát odvlekl
do koupelny a tam ji zavřel s tím, že má vyjít, až se uklidní. To vše
se dělo často i za přítomnosti synů. Ti reagovali každý jinak. Mladší
se mámy zastával, chodil ji konejšit. Starší spíš stranil otci. Sám byl
k matce také kritický a několikrát se na ni hrubě utrhl. Nejdřív se
odhodlala oslovit kamarádku právničku, ta jí poradila, ať jde k nám,
a slíbila, že ji bude zastupovat, pokud by se rozhodla pro rozvod.
Pohled IC: Když Markéta přišla poprvé do IC, neřekla nám zdaleka
vše. Mluvila jen o problémech s penězi. Divila se, když se dozvěděla,
že už to je domácí násilí. Postupně pak přidala i informace o verbálních a fyzických útocích. Ty však bagatelizovala a vinu kladla částečně i na sebe. Bylo znát, že je dlouhodobým nátlakem zdeptaná
a její sebevědomí je velmi nízké. U Tomáše ji nedržel vztah k němu,
ale hlavně obavy, že se nedokáže osamostatnit, a také strach, že
synové zůstanou s otcem. Myslela si, že manžel bude mít automaticky nárok na byt, když sám platil hypotéku. Velmi ji překvapilo, že
to tak není – byt je součástí společného jmění manželů, stejně jako
veškeré jeho vybavení. Po konzultaci u právničky se také dozvěděla,
jaký je postup v případě, že by se rozhodla pro rozvod. Další služby
naší právničky odmítla s tím, že advokátku má. Bylo však jasné, že
nejprve bude potřeba, aby se Markéta stabilizovala a začala si věřit.
Chodila tedy na pravidelné konzultace k psycholožce.
Po čase se rozhodla, že se s manželem rozvede. Pokračovala
ve spolupráci s psycholožkou, zároveň se sociální pracovnicí
naplánovala jednotlivé kroky. Zašla na OSPOD, začala hledat
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práci, kterou našla jako zdravotní sestra za pomoci Job klubu SPP
Kontakt téměř okamžitě. Nebála se, že by jí manžel ublížil, ale
bylo jasné, že sdělení o zamýšleném rozvodu způsobí konflikt
a nedokázala odhadnout jeho reakci. Také neměla strach, že by se
o děti nepostaral, ale nechtěla o ně přijít. Starosti jí dělal také vliv
chování Tomáše na jejich výchovu. Nechtěla, aby z nich vyrostly
kopie svého otce. Chvíli trvalo, než tyto obavy zpracovala. Se svojí
advokátkou připravila návrh na úpravu poměrů k dětem a žalobu
o rozvod. Obojí podala a zároveň si promluvila s manželem, za
přítomnosti svého bratra, který byl pro ni zárukou bezpečí. Tomáš
byl nejdříve v šoku, pak začal vyhrožovat, že Markéta nedostane
nic z majetku a synové zůstanou s ním. Byla vyzbrojená informacemi a věděla, že to není pravda, což mu také řekla. Měla již připravený návrh dohody týkající se jak úpravy poměrů k synům, tak
majetkového vyrovnání. Snažila se být velkorysá. Navrhla, že synové budou ve společné péči, zůstanou v bytě a rodiče se budou
střídat. Byt navrhla prozatím ponechat v SJM a po rozvodu buď
prodat a rozdělit peníze, nebo se dohodnout na svém vyplacení.
Prozatím se Markéta odstěhovala na ubytovnu, kterou jí nabídla
nemocnice, kde byla nově zaměstnaná. Každý druhý týden byla se
syny doma. Tomáš si koupil garsonku. Ukázalo se, že má úspory,
o kterých neměla Markéta vůbec tušení. Na placení hypotéky
a dalších výdajů za byt se s okamžitou platností začala z poloviny také podílet. Opatrovnický soud proběhl poměrně hladce.
Chlapci byli rádi, že mohou zůstat doma, a oba pracovnici OSPOD
řekli, že se společnou péčí souhlasí. Nyní je Markéta již rozvedená
a má nového přítele. Stále ještě chodí zhruba jednou měsíčně za
psycholožkou – tématem je například vztah se syny, komunikace
s bývalým manželem, či důvěra k novému partnerovi.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
OSPOD pro Prahu 1–22
Sociálně právní poradenství
Psychologické poradenství
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KAMILA, 24 LET

(mladá maminka na RD, partner závislý na návykových látkách,
hmotná nouze)
Kamila je již pátým rokem na rodičovské dovolené. Má dvě děti.
Synovi jsou 4 roky, dceři 1,5. S partnerem Jakubem (28) a dětmi
žije v pronajatém 2+kk. Jakub nemá stálou práci. Občas chodí na
brigády, občas se mu povede nějaký „kšeft“. Peníze nosí nepravidelně. Kamila má podezření, že se živí kriminální činností, ale
raději se na nic neptá. Snaží se vyžít z rodičovského příspěvku,
nájem platí z peněz, které jí dá Jakub, ale už dvakrát si musela
půjčit od nebankovní společnosti. Jakub má dlouhodobě problémy s alkoholem a s návykovými látkami. Kouří „trávu“ a Kamila
je přesvědčená, že si občas dá i pervitin, důkazy však nemá. Ona
sama dříve také zkusila ledacos, ale od narození dětí je prý čistá.
Jakub bývá pod vlivem agresivní. Často přijde domů a bezdůvodně začne nadávat, vytýkat každou maličkost, je nerudný na děti,
demoluje vybavení bytu. Na Kamilu sprostě řve, mnohokrát do ní
i strčil nebo jí dal facku. Když se začne bránit, je to jen horší. Naposledy ji srazil k zemi a dvakrát do ní kopnul. Děti plakaly. Na základě anonymního udání si Kamilu pozvali na OSPOD. Nejspíš jim
napsal dopis někdo ze sousedů. Pracovnice byla nejdříve hodně
přísná, varovala Kamilu, že musí zjistit, zda je o děti dobře postaráno. Hned druhý den přišla s kolegyní na šetření do bytu. Viděla,
že byt je v žalostném stavu a začala se vyptávat. Kamila nakonec
nevydržela a řekla jí o chování Jakuba. Jen pochybnosti o původu
peněz jí zatajila. Sociální pracovnice OSPOD ji poslala do IC.
Pohled IC: Kamila je velmi mladá, nemá pevně nastavené hranice
ve vztahu k partnerovi a nemůže se opřít ani o stabilní zázemí
v původní rodině. Je v nelehké situaci – je ekonomicky i citově
závislá na partnerovi, který je nespolehlivý, závislý na návykových
látkách, agresivní a nejspíš zapojen do nelegálních aktivit. Nad
rodinou navíc visí hrozba exekucí. Kamila si nemůže najít práci,
protože pečuje o malé děti, ani jedno nechodí do školky. Cítí se
být v pasti. Po úvodních konzultacích, kdy jsme zmapovali její situaci, se ukázalo, že Kamila zatím od Jakuba odejít nechce.
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Vinu vidí v alkoholu a drogách, bez nich je údajně Jakub moc hodný kluk. Miluje prý děti i ji a ona ho nechce opustit ve chvíli, kdy
ji potřebuje. Věří, že pokud by se šel léčit, vše by bylo v pořádku.
Pracujeme s ní tedy zatím na tom, aby si uvědomila svoje hranice,
aby zvážila dopady násilí na děti a nabyla sebevědomí. S jejím
souhlasem komunikujeme i s OSPOD, který rodinu průběžně
sleduje.
Po dvouměsíční spolupráci Kamila volá zoufalá po dalším vážnějším incidentu. Na naše doporučení tentokrát kontaktuje i policii
a ta Jakuba vykáže. Kamila je odhodlaná ho do bytu hned tak nepustit. Domlouváme s ní další konzultaci a řešíme, zda podá návrh
na prodloužení vykázání. Vzhledem k tomu, že ji kontaktuje i OSPOD a ona má strach, aby jí nesebrali děti, příliš neváhá a souhlasí s prodloužením vykázání o jeden měsíc. Sociální pracovnice
IC jí připravuje návrh na prodloužení vykázání a ona ho podává
k soudu. Ten vydává do 48 hodin rozhodnutí, kterým Kamilin
návrh schvaluje. Může být tedy v klidu, Jakub se domů prozatím
nevrátí. Pokud by se snažil ji jakkoli kontaktovat, ví, že má ihned
volat policii ČR. Hlavním problémem jsou tedy peníze. Kamila má
v peněžence cca 3 000 Kč, nájem je zaplacený do konce měsíce.
Rodičovský příspěvek jí přijde asi za dva týdny. Pak neví. Je tedy
potřeba situaci co nejdříve řešit. V doprovodu sociální pracovnice
IC jde na úřad práce, kde žádá o dávky hmotné nouze a jde se
informovat na dávky státní sociální podpory. Dozvídá se, co musí
udělat pro to, aby na ně měla nárok. Také zjišťuje u majitele bytu,
zda by mohl přepsat nájemní smlouvu jen na ni, doposud je uzavřená i s Jakubem. Majitel je rozzloben, nájemníci domu si opakovaně stěžovali na hluk z jejich bytu. Navíc se byl v bytě podívat
a viděl, v jakém je stavu. Sděluje jí, že po doběhnutí roční nájemní
smlouvy (za dva měsíce) s nimi smlouvu neprodlouží. Kamila tedy
musí řešit i bydlení.
Se sociální pracovnicí si dělá rozpočet a dochází k závěru, že by
na nájemné v pronajatém bytě v tuto chvíli stejně nedosáhla.
Rozhoduje se tedy, že se bude prozatím poohlížet po azylovém
bydlení. Díky vykázání má dost času a nemusí hledat útočiště
ze dne na den. Pomáháme jí obvolat několik azylových domů
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a smluvit si schůzku. Po čtyřech dnech Kamila volá, že se dohodla
na nástupu do azylového domu patřícího pod organizaci, která
se přímo zaměřuje na pomoc obětem DN. Veškeré další služby pokryjí pracovníci AD, takže Kamilu s dětmi předáváme do
péče jim. Aktuálně máme zprávy, že po půl roce Kamila odešla
z azylového domu a vrátila se k Jakubovi. Ten absolvoval tříměsíční
pobyt v psychiatrické léčebně a po návratu si našel práci. Dostal
druhou šanci. Kamila však ví, kde hledat pomoc, pokud by to bylo
v budoucnu znovu potřeba.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
OSPOD pro Prahu 1–22
Azylové domy pro osoby ohrožené domácím násilím
Úřad práce

JAROSLAV, 84 LET
(mezigenerační násilí)

Jaroslav bydlí v 2+1 se svým jediným synem (49). Byt je už řadu
let majetkem syna. Zaplatil část peněz, které požadovala radnice
v privatizaci, a rodiče ho pak přepsali na něj. Jaroslav má v bytě
věcné břemeno – má právo v něm dožít. Před půl rokem mu
zemřela manželka a od té doby je doma nesnesitelná atmosféra.
Syn se do bytu rodičů vrátil cca před pěti lety poté, co se rozvedl
a musel odejít z rodinného domku, který jeho bývalá manželka
zdědila po rodičích. Hodně zahořkl, začal pít mnohem víc než
dříve a ke všemu ztratil práci a měl problém najít si novou. Dokud
žila jeho matka, manželka pana Jaroslava, držel se spíš ve svém
pokoji u počítače nebo u televize a občas se objevil v kuchyni
na jídlo. S otcem skoro vůbec nekomunikoval. Po její smrti však
Jaroslav, už nebržděný manželkou, začal po synovi chtít, aby
dodržoval alespoň základní pravidla. Chtěl, aby se podílel na
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platbách za náklady spojené s užíváním bytu, dále, aby alespoň
přispíval na potraviny, nebo také nakupoval. Chtěl také, aby se
k otci choval, když ne přívětivě, tak alespoň slušně – zdravil, občas
se zeptal, zda Jaroslav něco nepotřebuje, a aby nedělal výtržnosti
ve stavech, kdy byl opilý. Jaroslav už nezvládal uklízet po synovi
zvratky či výkaly, neměl peníze na to, aby kupoval nové vybavení
bytu, když to staré syn občas rozbil. Jenže tyto požadavky vyvolaly
konflikty. Syn byl na otce sprostý, křičel, vyčítal mu staré křivdy
z dětství. Jasně mu řekl, že byt je jeho a že může být rád, když tam
vůbec může bydlet. Postupně začal dělat naschvály s jasným cílem
– otce z bytu vyhnat. Jednou našel starý pán uprostřed ložnice
vysypaný pytel s cementem (připravený na rekonstrukci koupelny), jindy syn nastříkal sprejem na stěny v předsíni vulgární nápisy
na adresu otce. Jednoho dne se Jaroslav vrátil z lázní a nedostal
se domů – syn vyměnil vložku zámku a odmítl ho pustit dovnitř.
Jaroslav nevěděl, co má dělat, ale měl u sebe letáček na linku pro
seniory. Zavolal tam a dostal kontakt na Intervenční centrum.
Z pohledu IC: Po incidentu s vyměněným zámkem Jaroslav našel
dočasné útočiště u svojí sestry. Událostí byl velmi otřesen. Také ho
od začátku spolupráce s námi ovlivňoval pocit viny. Byl přesvědčený, že selhal v roli otce, když se syn takto chová. Dokonce uvažoval
o tom, že si to zaslouží. Celý život se snažil rodinu dobře zajistit,
pracoval na montážích v zahraničí a manželce i synovi dopřával
luxusní dovolené, nadstandardní vybavení bytu, synovi drahé oblečení z tuzexu i spoustu kroužků. Žena nemusela chodit do práce
a veškerý čas věnovala synovi a domácnosti. Daní za toto vše však
byla Jaroslavova nepřítomnost. Propásl synovo dětství a v období dospívání se už vztah navázat nepodařilo. Viděl na synovi, že
mu chyběl mužský vzor. Byl nesamostatný, dříve hodně závislý na
matce, později upnutý na manželku. V době konfliktů s otcem se
projevovaly už i problémy s alkoholem a dlouhodobá frustrace.
Jaroslav byl hodně odevzdaný, rezolutně odmítl se synem bojovat
či se dokonce soudit. Policii volat nechtěl. Spíš chtěl hledat bezpečí
a do budoucna nějakou jistotu. Byl si dobře vědom toho, že jeho
čas je limitovaný a svůj požadavek shrnul velmi jednoduše – chci
v klidu a bezpečí dožít. To však v bytě se synem nebylo příliš reálné.
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Odchod z bytu takovýmto způsobem jsme vnímali jako velké
příkoří a byli jsme připraveni Jaroslava podpořit v boji za návrat
do bytu. On však vše viděl jinak a nezbývalo než respektovat jeho
rozhodnutí. Zaměřili jsme se tedy na hledání místa v pobytovém
zařízení a stabilizaci klientovy psychiky. Kontaktovali jsme úřad
příslušné městské části, kde mu pomohli zmapovat možnosti
a podat žádosti do různých zařízení. Zároveň jsme mu pomohli
podat si žádost o příspěvek na péči a byl mu přiznán příspěvek I.
stupně a příspěvek na mobilitu. Využil i možnosti konzultovat vše
s psycholožkou. Během několika setkání se mu podařilo alespoň
částečně se zbavit pocitu viny. Po cca čtyřech měsících mu zavolali
z domova pro seniory, kde se uvolnilo lůžko na sdíleném pokoji. Jaroslav nebyl nijak nadšený, přál by si samostatný pokoj, ale
nechtěl být na obtíž u sestry, se kterou sdílel jeden pokoj (ironicky
poznamenal, že stejně jako když byli dětmi). Zavolal nám ještě
po dalším roce a půl, že dostal samostatný pokoj a že se mu daří
dobře. Byl nadšený ze spousty aktivit, kterých se mohl v DS účastnit. Se synem nebyl v kontaktu.
Odkazy na adresář:
Linky důvěry
Intervenční centrum

MONIKA, 34 LET

(násilí v rodině jako následek zdravotního stavu)
Monika je již 15 let provdaná za svoji první lásku. Davida si brala
v posledním ročníku střední školy v době, kdy již byla těhotná.
Má s ním šestnáctiletou dceru Adélu. Moničin manžel byl úspěšný
závodník, věnoval se silniční cyklistice. V manželství nebyly žádné
problémy. I když se brali tak brzy, vše klapalo. David měl před
devíti lety během tréninku vážnou nehodu, která ze dne na den
ukončila jeho nadějnou sportovní kariéru. Utrpěl vážný úraz hlavy,
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prodělal několik operací mozku a tři týdny byl kómatu. Následoval dlouhý pobyt v nemocnici, zdlouhavé rehabilitace a náročný
postupný návrat do normálního života. Ke zdravotním problémům
se přidaly i těžké deprese. Monika dlouho nevěděla, zda David
vůbec přežije. Byla vystavena obrovskému stresu. Po celou dobu
se ho snažila podporovat, jak jen mohla. Nebylo to však jednoduché. David byl od začátku zahlcen sebelítostí, hodně se uzavíral do
sebe. Nebylo lehké ho přinutit k rehabilitaci. Často byl nerudný,
vyčítavý a jakoukoli pomoc odmítal. Její snahy o podporu spíše
bagatelizoval, pořád si na něco stěžoval. Dokonce jí začal vulgárně
nadávat. To se nikdy dříve nestalo. Snažila se ho pochopit, být
tolerantní. Velkou oporu měla v jeho i svých rodičích, kteří jí pomáhali s péčí o dceru.
Postupně pochopila, že se nemůže upínat jen na vztah s Davidem,
a začala si hledat i další aktivity, aby měla možnost se odreagovat. Obnovila kontakty se svými kamarády ze střední školy, což
jí hodně pomáhalo. Davidovi byl přiznán plný invalidní důchod.
Sice se mohl téměř bez potíží pohybovat, ale měl velké problémy
s pamětí, léčil se i nadále s depresemi, nemohl se na nic soustředit a vůbec neovládal svoje emoce. Davidovo chování se postupně
zhoršovalo, až začal Moniku napadat i fyzicky. Snažila se situaci
zvládnout několik dalších let, než zavolala na Pražskou linku důvěry, kde ji nejprve odkázali na manželskou poradnu. Psycholožka
s ní pracovala několik měsíců a pak jí poslala k nám.
Z pohledu IC: Monika přišla v době, kdy už byla vztahovými problémy velmi vyčerpaná. Dlouhodobě snášela manželovo verbálně
i fyzicky agresivní chování a její trpělivost byla u konce. Mnohokrát za ty roky uvažovala o rozvodu, ale pořád si říkala, že David
za svoje chování nemůže a že ho v takové situaci nemůže opustit.
S láskou to už nemělo nic společného, ale i lítost pro ni byla dostatečnou motivací k tomu, aby „vydržela“. Mnoho let balancovala
mezi momenty, kdy se cítila být rozhodnutá situaci řešit a odejít,
a naopak chvílemi, kdy se za takové myšlenky styděla a říkala si,
že to přece nemůže udělat, protože David ji potřebuje. Konzultace
s psycholožkou v manželské poradně jí trochu otevřely oči a ona si
postupně uvědomila, že soužití s manželem je pro ni nesnesitelné
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a že už má sama zdravotní potíže, způsobené nejspíš dlouhodobým stresem. Navíc její dospívající dcera atmosférou v domácnosti a častými výlevy otce také velmi trpěla. Pohrozila Monice,
že odejde z domova a přestěhuje se ke svojí prababičce, Moničině babičce, která jí to nabídla. Oporou byla hlavně širší rodina
a přátelé. Dokonce i Davidovi rodiče Monice naznačili, že pokud
odejde, pochopí to.
Pro Moniku byla z naší strany hlavní pomocí možnost vše probrat,
zeptat se na naše zkušenosti a odhodlat se k prvnímu kroku. Právnička jí pomohla připravit návrh na úpravu poměrů k dceři a na
rozvod. Sociální pracovníci s ní probrali další aspekty rozchodu.
Bylo potřeba přeorganizovat péči o Davida. Monika se dohodla
s jeho rodiči, že s dcerou opustí rodinný dům, kde s Davidem
bydlela, a oni jí za to přispějí na koupi bytu. Na zbytek si vzala
hypotéku, měla slušně placené zaměstnání. Také se připravila na
to, jak vše oznámit Davidovi. Nechtěla mu ublížit, ale obávala se
jeho reakce. Nejspíš i proto, že byla pevně rozhodnutá a David to
na ní poznal, reakce nebyla až tak bouřlivá, jak se bála. Pomohli
jsme jí vše po formální stránce dotáhnout do konce. Nyní máme
informaci, že Monika žije s novým partnerem a s Davidem se občas vídá na rodinných oslavách. Zdá se, že se podařilo počáteční
velké emoce překonat a nyní fungují jako Adélini rodiče, aniž by
vzájemné kontakty přinášely další trápení.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
Linky důvěry
Psychologické poradenství
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JIŘÍ, 42 LET

(muž obětí partnerského násilí)
Jiří žije přes pět let v partnerském vztahu s Helenou. Ta je o tři
roky starší, seznámila je společná kamarádka. Mají spolu čtyřletého Jonáše a dvouletou Amálku. Jiří je uznávaný novinář, pracuje
pro populární týdeník a pracovně je hodně vytížený. O vztahu
s Helenou měl pochybnosti od samého začátku. Jenže když začal
zvažovat rozchod, oznámila mu, že je těhotná, a on se soustředil
spíše na zvládnutí nové neplánované situace. Našel větší byt,
na leasing koupil rodinné auto, pomáhal s přípravou na příchod
prvního dítěte. Helena byla hodně žárlivá, chtěla vědět, kde
a s kým Jiří je, vyžadovala, aby hlásil, kdy přesně přijde z práce, což
nemohl vždy vědět předem. Během dne mu mnohokrát volala,
a když nemohl hovor přijmout, následovaly vyčítavé SMS. S postupujícím těhotenstvím si vynucovala stále větší pozornost. Jiří se
snažil vyhovět, vše přičítal náročnému těhotenství. Když se začal
vymezovat, následovaly čím dál tím větší výčitky, k nim se přidaly
i nadávky a urážky. S narozením Jonáše se vše ještě zhoršilo. Jiří
už jen s velkými obtížemi zvládal vyhovět Heleniným požadavkům
tak, aby nezanedbával práci. Domů v té době už chodil denně
s obavami a staženým žaludkem.
Přesto Helena po roce opět otěhotněla a do rodiny přibyla Amálka. Jiří už se cítil nesmírně vyčerpaný. Helena dělala doma téměř
denně scény, kdy na Jiřího křičela, sprostě mu nadávala a urážela
ho. Vyhrožovala, že si ublíží, jindy, že Jiřímu zamezí ve styku s dětmi, pokud ji opustí. Během jedné vyhrocené scény se na něj vrhla
a poškrábala ho na rukou a na hrudníku. Pak mu řekla, že jestli
se pokusí ohlásit to na policii, řekne, že ji chtěl znásilnit a ona se
jen bránila. Cítil se jako v pasti. Chtěl odejít, ale bál se o děti – že
je neuvidí, ale hlavně že budou v péči Heleny strádat. Uvažoval
o tom, zda Helena nemá nějakou psychiatrickou diagnózu. Ona
však jakoukoli návštěvu odborníka – psychologa nebo psychiatra – odmítala. Uvažoval i o tom, zda není chyba v něm. V několika případech na partnerku také křičel a před několika měsíci ji
během hádky chytil za paže a zatřásl s ní. To mu vyčítá dodnes.
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Nakonec se odhodlal zavolat do programu pro lidi, kteří špatně
zvládají vztek a mají konflikty se svými blízkými. Na konzultaci
vše probral s psychologem a ten mu řekl, že podle něj je Jiří obětí
domácího násilí. To byl pro něj šok, bylo hodně těžké se s takovou
rolí identifikovat.
Z pohledu IC: Jiří je celkem typickým mužem, který se na nás
obrací s problematikou partnerského násilí. Muž středního věku,
vzdělaný, dobře zajištěný, atraktivní. Má smysl pro rodinu a miluje
svoje děti. Vztah s partnerkou byl na začátku dost hektický a velmi
rychle, bez plánování, založili rodinu. Nyní se Jiří diví, jak daleko to
zašlo a co se kolem něj vlastně děje. Cítí se být zaskočen, zahanben, zahnán do kouta a váhá, jak z toho ven. V rodině ho jednoznačně drží starost o děti, jinak by už dávno odešel.
Nejprve zavolal do programu Viola. Raději uvedl, že má problém
se zvládáním vlastního vzteku, než aby sobě i okolí přiznal, že
je obětí. Klíčová pro něj byla zpočátku psychologická podpora.
Nejprve si uvědomil, že takto dál žít nechce a ze vztahu musí
odejít. Následně získal větší sebevědomí a přestal být paralyzovaný strachem ze ztráty dětí. Naše právnička mu připravila návrh na
úpravu poměrů k dětem – rozhodl se navrhnout střídavou péči.
Jiřího výhodou bylo, že měl dostatek financí a dobré zázemí ve
svojí původní rodině, a také hodně přátel, kteří ho podrželi psychicky. Opatrovnické řízení bylo hodně náročné, Helena se snažila
zamezit Jiřímu ve styku s dětmi. Našel si však dobrou právničku
a soud nakonec střídavou péči schválil. Jiří byl v kontaktu s psychologem přes půl roku a tvrdí, že hlavně díky němu vše zvládl.
Hlavní zásluhu na tom však má on sám.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
Programy na zvládání agrese
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OXANA, 51 LET
(násilí mezi cizinci)

Oxana přišla do ČR před 13 lety. Ona i její manžel pocházejí
z Ukrajiny a mají zde povolení k dlouhodobému přechodnému
pobytu. Mluví dobře česky a pracuje jako vedoucí prodejny s kosmetikou. K tomu si ještě přivydělává o víkendech a ve volném čase
úklidy v domácnostech. Manžel Vassil pracuje většinou jako brigádník, zaměstnání často mění. Mnoho financí domů nepřináší.
V rodině žije i dcera Anna, která studuje střední hotelovou školu.
Oxanin manžel má dlouhodobě problém s alkoholem. Když je
pod jeho vlivem, což je však posledních několik let téměř denně,
je agresivní. Křičí, sprostě nadává, vyhrožuje násilím nebo dokonce smrtí a občas Oxanu i fyzicky napadne. Nejčastěji jde o facky,
ale stalo se opakovaně i to, že ji srazil k zemi a kopal do ní nebo ji
vláčel za vlasy po bytě. V takové chvíli se Oxana vždy snaží krýt si
hlavu a hlavně přežít. Má zkušenost, že se manžel brzy „vyvzteká“
a pak je zas chvíli klid.
Do posledního incidentu se však vložila i Anna. Matky se zastala
a řekla otci, že pokud ji nenechá na pokoji, zavolá policii. To ho
rozčílilo a napadl i ji. Mlátil ji pěstmi po celém těle. Anna se s otcem poprala a Oxana měla strach, že ji snad zabije, proto zavolala
nakonec policii sama. Nikdy by do sebe neřekla, že se k něčemu
takovému odhodlá. Policisté přijeli velmi rychle, ukázalo se, že
nezávisle na Oxaně je volali i sousedé v domě. Manžela vykázali ze
společné domácnosti a o den později jsme Oxanu i Annu kontaktovali telefonicky my.
Z pohledu IC: Oxana byla z rychlého spádu událostí v šoku. Má
velký respekt z jakýchkoli institucí, a tak policii zavolala jen proto,
že měla strach o Annin život. Zpočátku potřebovala hlavně ujistit,
že není ohrožen její ani dceřin pobyt na území ČR. Toto jsme konzultovali s organizací na pomoc cizincům a mohli jsme potvrdit,
že pobyt není ohrožen. Ukázalo se, že Oxana již delší dobu žila
v podstatě nezávisle na manželovi – dokáže si vydělat slušné peníze, které pokryjí úhradu bydlení i ostatní náklady na život rodiny.
Byt, ve kterém rodina žije, je pronajatý od majitele, smlouva je
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podepsaná pouze s Oxanou, dcera a manžel jsou zde uvedení
jako další osoby, které mohou byt užívat.
Během konzultace si Oxana sama si uvědomila, že jí soužití s manželem přináší spíše negativa. Kromě toho, že je zdrojem neustálého stresu a opakovaných zklamání, vyčerpávalo ji i finančně. Vassil
mnoho peněz nevydělal a téměř vše, co vydělal, sám projedl
a propil. Dohodli jsme se tedy na tom, že Oxaně pomůžeme
připravit návrh na prodloužení vykázání o jeden měsíc, zároveň jí
naše právnička připraví návrh na úpravu poměrů k dceři a žalobu
o rozvod. Zároveň jsme byli v kontaktu i s dcerou Annou, protože jí
bylo v době vykázání již 16 let a mohla se v dalším postupu rozhodovat sama za sebe. Anna byla ráda, že se „konečně začalo něco
dít“. Jak nám řekla, policii chtěla volat už několikrát, ale matka jí to
zakázala. Situaci doma vnímala jako nesnesitelnou.
Když si Oxana přišla vyzvednout návrh na prodloužení vykázání,
sdělila nám, že se rozhodla ho nepodat a dát manželovi ještě jednu šanci. Byla vystavena silnému tlaku ze strany jeho příbuzných,
také jí bylo manžela, který prý přespával na ulici, líto. Opakovala, že ho nechce dostat na dno, že věří, že se již poučil a bude
se snažit svoje chování změnit. Vassil jí také slíbil, že podstoupí
protialkoholní léčbu – vzkázal to přes svoji sestru. Anna s tím prý
souhlasí. Během následného telefonátu s Annou jsme ale zjistili,
že to není pravda a že se ženy doma velmi pohádaly. Anna dokonce na noc odjela ke svojí kamarádce a uvažovala, že se domů
nevrátí. Chtěla ukončit školu a nastoupit do restaurace, kde byla
na brigádě, na stálo. Po dohodě s ní jsme upravili návrh tak, že ho
podala Anna jen sama za sebe. Soud jejímu návrhu vyhověl a prodloužil zákaz vstupu do bytu a zákaz kontaktování Anny. S Oxanou
se Vassil již vídat směl. Na další konzultaci dorazily Oxana a Anna
již společně. Oxana byla několik dní po ukončení desetidenní
lhůty vykázání napadena opilým Vassilem cestou z práce. Vyčítal
jí, že nezamezila podání návrhu na prodloužení vykázání z bytu.
Oxana si uvědomila, že si musí vybrat mezi manželem a dcerou.
Zvolila dceru a řekla nám, že je připravena k další spolupráci.
Aby byla klidnější, předali jsme jí pro manžela kontakty na zařízení
zaměřené na pomoc lidem bez přístřeší.
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S Oxanou a Annou jsme spolupracovali téměř rok. Soud postupně
prodloužil dobu zákazu vstupu do bytu na 5 měsíců.
Mezitím si Vassil našel ubytovnu a přehlásil si trvalé bydliště.
Anna chodila k psychologovi, Oxana tuto formu pomoci odmítla
a soustředila se spíše na zajištění finančního zázemí. Bylo pro
ni velmi důležité udržet dceru na škole alespoň do maturity.
Postupně prošla jak opatrovnickým, tak rozvodovým řízením. Také
si úspěšně požádala o povolení k trvalému pobytu na území ČR.
Máme od ní zprávy, že se jí daří dobře, s bývalým manželem se
nestýká, s jeho rodinou občas ano. Díky tomu ví, že se vrátil na
Ukrajinu.
Odkazy na adresář:
Intervenční centrum
Organizace pomáhající cizincům
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PRAKTICKÉ RADY
V případě akutního ohrožení volejte tísňovou linku policie – 158
Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policie
také může násilnou osobu na 10 dní vykázat bez ohledu na právní
vztah k místu společného bydliště (tedy, i když je násilná osoba
vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti). Dobu vykázání lze prodloužit předběžným opatřením a čas využít k získání sil a nastartování změny.
Obraťte se na odborníky a poraďte se o tom, jak situaci řešit
Kdykoli můžete zavolat na některou z nonstop linek:
Nonstop linka pro oběti domácího násilí DONA: 251 511 313
Nonstop linka Acorus: 283 892 772
Pražská linka důvěry: 222 580 697
Objednejte se na osobní konzultaci do organizace na pomoc
obětem domácího násilí:
Intervenční centrum CSSP
Acorus – http://www.acorus.cz/
Rosa, centrum pro ženy – http://rosa-os.cz/
Locika, pomoc pro děti zažívající domácí násilí
– http://centrumlocika.cz/
Jak postupovat při fyzickém napadení:
• zavolejte na tísňovou linku policie – 158
• vyhledejte lékařské ošetření a nechte si vystavit zprávu o svém stavu
• pořiďte fotodokumentaci zranění, případně rozbitých věcí apod.
• zkontaktujte odborné pracoviště a poraďte se o řešení
Jak oznámit domácí násilí – doporučený postup policie:
1. Není-li situace akutní, oznamte násilí na místně příslušném
oddělení Policie ČR dle místa svého trvalého bydliště. Toto oddělení se bude případem dále zabývat a vyhnete se tak riziku,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

že místně nepříslušné oddělení bude věc přeposílat poštou.
Každý policista je nicméně povinen přijmout nezbytná opatření
v případě hrozícího nebezpečí.
Pokud máte k policistům z místně příslušného oddělení nedůvěru, zejména z důvodu dřívějších negativních zkušeností při
ohlašování totožné nebo podobné události, máte právo případ
nahlásit na kterékoliv místní oddělení Policie ČR, případně na
Obvodním státním zastupitelství.
Pokud prokazatelně víte, že na místním oddělení policie, které
případ vyšetřuje, pracuje příbuzný nebo známý násilné osoby,
můžete vznést námitku pro podjatost, případně stížnost. Stížnost
na postup policie lze podat na odbor vnitřní kontroly Krajského
ředitelství hl. m. Prahy nebo na Obvodním státním zastupitelství.
Pokud máte při nahlašování případu pocit, že službu konající policista případ zlehčuje, bagatelizuje nebo se vám snaží
z jiných důvodů oznámení události rozmluvit, doporučujeme
vyžádat si přítomnost nadřízeného a tomu sdělit své pochybnosti o správnosti postupu policisty. V každém případě máte
právo trvat na zaprotokolování své výpovědi.
V případě, že se policista odmítá věcí zabývat a oznámení sepsat, zapište si jeho šestimístné služební číslo uvedené na plechovém odznaku na uniformě. Tím musí být viditelně označen
každý policista ve službě, a na požádání vám musí toto číslo
sdělit. Je to důležité zejména pro případnou pozdější stížnost –
policista přestává být anonymní a ve většině případů se začne
chovat aktivněji a vstřícněji.
Přečtěte si pozorně poučení oznamovatele trestného činu
či poškozeného v trestním řízení, které policisté předkládají
oznamovateli před započetím výslechu, zejména závěrečné
pasáže obsahující doložku, že oznamovatel žádá o vyrozumění
o učiněných opatřeních po uplynutí 1 měsíce.
V průběhu výslechu hovořte otevřeně a pravdivě, uváděním
nepravdivých okolností se vystavujete nebezpečí pozdějšího
trestního stíhání za pomluvu nebo křivé obvinění. Nejlépe,
když si svou výpověď v klidu předem připravíte, zejména vývoj
fyzického i psychického domácího násilí.
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8. V závěru oznámení nechat zaprotokolovat, že si výslovně
přejete, aby vás Policie ČR vyrozuměla o učiněných opatřeních
(překvalifikování skutku na trestný čin, skončení prověřování,
předání na jiný útvar, odevzdání přestupku, sdělení o propuštění násilné osoby z vazby atd.).
9. Vyžádejte si kopii úředního záznamu (oznamovatel/ka ji dostane zdarma, svědek si kopii platí) – máte právo na kopii všech
protokolů a záznamů, které s vámi policie sepsala.
10. Pozorně si přečtěte protokol sepsaný policií, máte právo žádat
o doplnění nebo změnu formulací, které posunují význam
výpovědi.
11. Oznámení o případu domácího násilí může policista zaznamenat do formuláře podání vysvětlení podle § 12 zákona
č. 283/1991 Sb., nebo – jeví-li se od počátku celá situace jako
trestný čin – měl by použít protokol o podaném vysvětlení
dle § 158 odst. 5 trestního řádu. Použitý formulář však nemá
vliv na zahájení trestního řízení, důležitá je skutková podstata
trestného činu, jeho rozpoznání policistou a následné zahájení
trestního řízení na základě zjištěných skutečností.
12. Pokud se rozhodnete podat stížnost na policii, měla by být
co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá data
o příslušníkovi nebo zaměstnanci policie či o útvaru policie,
na kterého směřuje (jméno, služební číslo, popřípadě registrační značka služebního vozidla, jehož posádka vůči občanovi
zasahovala). Důležité je i přesné udání místa a času, kdy došlo
k jednání nebo chování, jež je příčinou stížnosti, uvedení
případných svědků a další podrobnosti, které by co nejvíce
a nejpřesněji konkretizovaly situaci.
Zejména je nezbytné, aby obsahovala:
i. 		 jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele;
ii.		 stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem;
iii. co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování.

139

Stížnost na postup policie, tzn. i nečinnost v souvislosti s oznámením incidentu se znaky domácího násilí, lze podat na odboru
vnitřní kontroly Krajského ředitelství hlavního města Prahy.
Pokud jsou svědky domácího násilí vaše děti, je vhodné
o této situaci informovat také příslušný orgán sociálně právní
ochrany dětí.
Pokud opouštíte domácnost sdílenou s násilnou osobou, nezapomeňte:
• občanský průkaz, pas, rodný list
• kartu zdravotní pojišťovny, důležité zdravotní záznamy a léky
• řidičský průkaz
• nájemní smlouvu k bytu
• doklady ke svým bankovním účtům, své vkladní knížky, životní
pojištění apod.
• doklady o svém podílu na společném majetku (na koupi bytu,
vybavení domácnosti apod.)
• své peníze a cenné věci, které jsou vaším majetkem
• brýle, klíče
• důležitá telefonní čísla (příbuzných, známých, lékařů atd.)
• oblíbenou hračku dětí
Doporučujeme udělat si kopie všech důležitých dokladů předem a uschovat si je v zaměstnání nebo u důvěryhodné osoby.
Nezapomeňte také na všechny potřebné doklady dětí.
Jak můžete pomoci jiné osobě ohrožené domácím násilím:
1. Zjistěte si informace o dostupné pomoci a předejte ohrožené
osobě kontakty na místa, kde jí pomohou. Kontakty předejte tak, aby se o tom násilná osoba nedozvěděla. Doporučte
ohrožené osobě, aby se důležité kontakty naučila zpaměti.
2. Když se vám ohrožená osoba svěří se svou situací, buďte
chápaví a podporující. Nebagatelizujte informace, které se
dozvíte, nezlehčujte tvrzení ohrožené osoby, buďte empatičtí.
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3. Věnujte ohrožené osobě dostatek času, ale nevyptávejte se na
detaily, pokud o nich ohrožená osoba sama nehovoří.
4. Nabídněte konkrétní pomoc – uschování dokumentů, doprovod na úřady, možnost zavolat si od vás na pomáhající organizace, doprovod do pomáhající organizace.
5. Nesnažte se sami kontaktovat násilnou osobu. Můžete tak
vystavit nebezpečí sebe i ohroženou osobu.
Staženo 8. 7. 2019 z webového portálu Intervenčního centra
URL: https://www.intervencnicentrum.cz/jak-postupovat
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