Úvod
V rámci zařízení Informačního a poradenského centra Kontakt pravidelně vydáváme publikace (V Praze doma bez domova, Adresář služeb pro seniory
aj.), abychom zvyšovali informovanost o sociálních službách v Praze. Letos
jsme připravili Adresář poradenských služeb Praha, kterým navazujeme na
„Poradenství aneb Nebojte se zeptat“ z roku 2005. V publikaci mapujeme odborné sociální poradenství na území Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že jde o sociální služby, jsou všechna
uvedená poradenství bezplatná.
Odborné sociální poradenství v Praze poskytuje 133 organizací, které nabízejí
až 194 poradenských služeb různého typu a zaměření.
V adresáři jsou služby řazeny abecedně. Pro snadnější orientaci je k dispozici
obsah nebo na konci přidané rejstříky, kde jsou poradny rozděleny podle cílových skupin, místa poskytování, druhu a způsobu poskytované služby.
Poradenství je zaměřeno na širokou škálu cílových skupin, kdy nejvíce jsou
zastoupeny služby bez omezení nebo užšího vymezení cílové skupiny, pro
osoby ohrožené závislostmi nebo závislé, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi.
Druhy poradenských služeb dělíme dle způsobu komunikace na internetové,
telefonické a osobní.
A podle typu je třídíme na pastorační, pedagogické, právní, psychologické
a sociální.

Mgr. Tomáš Ján
ředitel Centra sociálních služeb Praha
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Ječná 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 515 400, Email: iis@csspraha.cz
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ODborné sociální poradenství
v Praze (abecedně řazeno)
3P, o. s. (Praha 1)
Rybná 24, 110 00 Praha 1
telefon: 736 509 852
web: www.3P-os.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V PRAZE (abecedně řazeno)

Alma Femina, o. s.
Sociálně právní a pracovní poradenství
V Háji 35, 170 00 Praha 7
telefon: 266 317 404, 774 490 789
email: info@almafemina.cz
web: www.almafemina.cz
cílová skupina: ženy s alkoholovou závislostí a jejich rodiny

Amelie, o. s.

Wuchterlova 362/11, 160 00 Praha 6
telefon: 224 323 433, 724 654 007, 736 509 866
web: www.3P-os.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny

Šaldova 337/15, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 283 880 316, 739 004 222
email: amelie@amelie-os.cz
web: www.amelie-os.cz
cílová skupina: osoby s onkologickým onemocněním a jejich rodiny
doplňující informace: prostřednictvím internetové poradny je možné se
anonymně zeptat odborníků, jejichž profese jsou psychoterapeut, lékař onkolog a sociální pracovnice

ACORUS, o. s.

Anabell, o. s.

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefon: 283 892 772
email: info@acorus.cz
web: www.acorus.cz
cílová skupina: oběti domácího násilí a osoby domácím násilím ohrožené
a jejich rodiny
doplňující informace: ambulantní nebo terénní pomoc

Kontaktní centrum Anabell Praha
Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 775 904 778
email: praha@anabell.cz
web: www.anabell.cz
cílová skupina: osoby s poruchou příjmu potravy
doplňující informace: na telefonu jsme vám k dispozici v pondělí 10.00–17.00,
úterý 10.00–17.30, středa 8.00–10.00 a 13.00–19.00, čtvrtek 10.00–18.00, pátek
11.00–14.00; e-mail nám můžete poslat na praha@anabell.cz – odpovíme vám
do 5 pracovních dnů, osobně nás zastihnete na adrese Kontaktního centra
Anabell Praha: každé úterý 15.00–17.30 a každou středu 8.00–10.00

3P, o. s. (Praha 6)

Alfa Human Service
Biskupcova 110/84, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 242 441 486
fax: 242 441 830
email: vzdelavani@alfabet.cz
web: www.alfabet.cz
cílová skupina: rodiče zdravotně postižených dětí
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Anima-terapie, o. s.
Poradna pro rodiny se závislostí
Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2
telefon: 224 968 239, 777 113 387
email: info@anima-os.cz
web: www.anima-os.cz
cílová skupina: rodiče a děti se závislostí
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Anonymní alkoholici
Na Poříčí 16, 110 00 Praha 1
telefon: 224 818 247, 773 138 303
email: kontakt@anonymnialkoholici.cz
web: www.sweb.cz/aacesko/
cílová skupina: osoby se závislostí na alkoholu

APPN, o. s. (Agentura pro neslyšící)
Právní poradna
Světova 1051/15, Libeň, 180 00 Praha 8
telefon: 222 519 835
email: appn@appn.cz
web: www.appn.cz
cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
doplňující informace: základní konzultace v poradně je zdarma, poté dle ceníku

Arcidiecézní charita Praha,
Poradna Magdala
Londýnská 13/44, Vinohrady, 120 00 Praha 2
telefon: 251 552 790
fax: 251 552 792
email: magdala@praha.charita.cz
web: www.praha.charita.cz
cílová skupina: oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně
zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
doplňující informace: zajišťujeme krizovou a komplexní následnou pomoc
těm, kdo zažili domácí násilí a obchodování s lidmi (nucenou prostituci či
nucenou práci)

Arcidiecézní charita Praha,
Poradna pro lidi v tísni Azylového domu sv. Terezie
Pernerova 336/20, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 222 313 738
email: poradna@praha.charita.cz
web: www.praha.charita.cz
cílová skupina: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
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Arcidiecézní charita Praha,
Poradna pro migranty a uprchlíky
Pernerova 336/20, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 224 813 418
email: migrace@praha.charita.cz
web: www.praha.charita.cz
cílová skupina: imigranti, uprchlíci a azylanti
doplňující informace: pondělí a čtvrtek 10.00–16.00; konzultace v jiných
dnech je možná po telefonické konzultaci

Asociace muskulárních dystrofiků
Petýrkova 1953/24, Chodov, 148 00 Praha 4
telefon: 272 933 777
email: info@amd-mda.cz
web: www.amd-mda.cz
cílová skupina: osoby postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími
nervosvalovými chorobami a jejich rodiny

Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
Dolanská 329/23, Liboc, 161 00 Praha 6
telefon: 284 684 959
email: apla@apla.cz
web: www.praha.apla.cz
cílová skupina: osoby s autismem a jejich rodiny
doplňující informace: služba obsahuje poradenství a pomoc při prosazování
práv a zájmů; služba se poskytuje bezplatně

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Poradna pro klienty s onkologickým onemocněním
Karlovo náměstí 317/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 731 625 951
fax: 267 910 518
email: propagace@asociacehospicu.cz
web: www.asociacehospicu.cz
cílová skupina: osoby s onkologickým onemocněním a jejich rodiny
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Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR,o. s.

AT poradna,
Ordinace pro návykové choroby

Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 224 817 438
email: asociace@arpzpd.cz
web: www.arpzpd.cz
cílová skupina: rodiče a přátelé zdravotně postižených

Bělohorská 263/33, 169 00 Praha 6
telefon: 233 351 603
email: syrovatka@psychiatrie-brevnov.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

AT poradna (Praha 6)
Socháňova 1221, 163 00 Praha 6
telefon: 235 311 791
email: atlinka.repy@seznam.cz
web: www.cszs.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

AT poradna (Praha 7)
Nad Štolou 1302/18, 170 00 Praha 7
telefon: 220 571 748
email: ivanapelikanovamudr@seznam.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

AT poradna (Praha 10)
Vilová 266/16, 100 00 Praha 10
telefon: 274 812 594
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

AT poradna,
Psychiatrická lékařská ordinace
U Pazderek 299/14, 181 00 Praha 8
telefon: 233 550 770, 233 557 631
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
doplňující informace: jen alkoholové závislosti

Bezplatná právní poradna
Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: poradna v oboru občanského, rodinného či pracovního
práva se koná každý čtvrtek od 18.00

Bílý kruh bezpečí, o. s.,
Poradna Praha – sociální a psychologické poradenství

Palackého 720/5, 110 00 Praha 1
telefon: 224 947 711
email: nina.janyskova@cityofpraque.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 257 317 110
fax: 251 512 299
email: bkb.praha@bkb.cz
web: www.bkb.cz
cílová skupina: osoby, které se v důsledku trestného činu dostaly do nepříznivé
sociální situace, nebo jsou takovou situací ohroženy
doplňující informace: služba je poskytována ambulantní a terénní formou

AT poradna,
Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí

Bílý kruh bezpečí, o. s.,
Pomoc obětem a svědkům trestných činů

AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti

Erbenova 7, 150 00 Praha 5
telefon: 602 626 131
email: sikorajan@seznam.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
doplňující informace: léčba alkoholových i nealkoholových závislostí
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U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 257 317 110
web: www.bkb.cz
cílová skupina: osoby, které se v důsledku trestného činu dostaly do nepříznivé
sociální situace, nebo jsou takovou situací ohroženy
doplňující informace: služba je poskytována nonstop
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Bílý kruh bezpečí, o. s.,
DONA linka
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 251 511 313
web: www.donalinka.cz
cílová skupina: oběti domácího násilí
doplňující informace: služba je poskytována nonstop

Centrum duševní pohody Modrá laguna
Družicová 12, 160 00 Praha 6
telefon: 233 312 422
web: www.modra-laguna.cz
cílová skupina: osoby v krizi, s psychickými problémy a závislostmi
doplňující informace: anonymní poradna pro různé typy závislostí alkohol,
kouření, drogy, poruchy výživy – bulimie, anorexie, hráčské závislosti apod.

Centrum krizové intervence
Psychiatrické léčebny Bohnice
Linka důvěry
telefon: 284 016 666
web: www.plbohnice.cz
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: služba je poskytována nonstop, akutní psychiatrická
a psychologická pomoc klientům v životních situacích, které již nejsou schopni zvládnout směrem k jejich konstruktivnímu řešení

Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471/1b, Malešice, 108 00 Praha 10
telefon: 274 771 478
fax: 274 001 313
email: paraple@paraple.cz
web: www.paraple.cz
cílová skupina: osoby s poškozením míchy
doplňující informace: komplexní sociálně-právní poradenství a psychologické
poradenství je možné osobně na základě předchozí domluvy
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Centrum pro integraci cizinců
Kubelíkova 827/55, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 222 713 332, 222 360 452
fax: 222 713 332
email: info@cicpraha.org
web: www.cicpraha.org
cílová skupina: imigranti
doplňující informace: sociální a pracovní poradenství

Centrum pro závislé – Psychiatrie
Starostrašnická 53, 100 00 Praha 10
telefon: 274 812 594, 739 066 401
email: novakovaeva@volny.cz
cílová skupina: osoby se závislostí

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
U Skládky 1695/4, Libeň, 190 00 Praha 8
telefon: 284 818 767, 602 601 270
fax: 284 818 767
email: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz
web: www.czpstredoceskykraj.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny

Centrum psychologicko-sociálního poradenství
Středočeského kraje,
Praha západ-východ
Psychologické a sociálně právní poradenství
Viktora Huga 377/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 257 325 638, 775 210 543
email: centrumpsp-prahazv@seznam.cz
web: www.poradnaprahazv.eu
cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od
6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené výskytem domácího násilí, senioři a jiné osoby
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit
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Centrum sociálně zdravotních služeb,
AT linka a AT poradna

Centrum sociálně zdravotních služeb,
Speciálně pedagogická poradna

Socháňova 1221/25, Řepy, 163 00 Praha 6
telefon: 724584283
email: atporadna.repy@seznam.cz
cílová skupina: osoby experimentující s návykovými látkami, osoby přímo
závislé na všech typech návykových látek včetně gamblerství, jejich rodiny
doplňující informace: klienty jsou především obyvatelé Řep, ale i jiných částí
Prahy, pokud mají zájem o poskytnutí služby; doporučení lékaře či psychologa není podmínkou přijetí klienta do AT poradny

Bendova 1121/5, Řepy, 163 00 Praha 6
telefon: 235 313 182, 235 314 141
fax: 235 300 474
email: cszs@iol.cz
web: web.telecom.cz/cszs/
cílová skupina: obyvatelé Řep, děti i dospělí
doplňující informace: doporučení psychologa, pedagoga, popř. lékaře není
podmínkou přijetí klienta do poradny

Centrum sociálně zdravotních služeb,
Odborné sociální poradenství

Centrum sociálních služeb Praha 2

Bendova 1121/5, Řepy, 163 00 Praha 6
telefon: 235 314 414
fax: 235 300 474
email: cszs@iol.cz
web: web.telecom.cz/cszs/
cílová skupina: bez omezení věku, především z Řep a Zličína, ale i jiných částí
Prahy a okolí, pokud mají zájem o poskytnutí naší služby
doplňující informace: po předchozím telefonickém objednání

Centrum sociálně zdravotních služeb,
Psychologická poradna
Bendova 1121/5, Řepy, 163 00 Praha 6
telefon: 235 313 182, 235 314 141
fax: 235 300 474
email: cszs@iol.cz
web: web.telecom.cz/cszs/
cílová skupina: především pro obyvatele Řep (pojištěné u VZP, VOZP, OZP,
MV), ale i jiných částí Prahy, pokud jsou pojištěni u pojišťoven č. 201 – VOZP,
207 – OZP a 211 – MV; doporučení obvodního nebo praktického lékaře s výjimkou pojišťovny VZP u obyvatel Řep je podmínkou k přijetí do péče
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Máchova 14, 120 00 Praha 2
telefon: 222 515 324
email: info@cssp2.cz
web: www.cssp2.cz
cílová skupina: senioři
doplňující informace: sociální poradenství pro seniory

Centrum sociálních služeb Praha,
Informační a poradenské centrum Kontakt (Praha 2)
Ječná 1317/3, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 222 515 400
email: iis@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, senioři

Centrum sociálních služeb Praha,
Informační a poradenské centrum Kontakt (Praha 7)
Dělnická 54, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefon: 220 562 323, 731 602 090, 731 602 089
email: iis@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, oběti domácího násilí, senioři
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Centrum sociálních služeb Praha,
Informační a poradenské centrum Viola
Modřínová 1, Kobylisy, 182 00 Praha 8
telefon: 773 666 784
email: viola@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života, rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: telefonické a osobní konzultace, poradenství a informace o vhodných sociálních a návazných službách pro lidi, kteří mají konfliktní
vztahy se svými blízkými

Centrum sociálních služeb Praha,
Intervenční centrum
Modřínová 1, Kobylisy, 182 00 Praha 8
telefon: 281 861 580, 281 911 883
email: icpraha@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob
života, rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: sociálně právní poradenství-formou osobní, telefonické
a emailové konzultace k domácímu násilí, podpora při jednání s policií, sociálním odborem a dalšími institucemi, pomoc při vypracování písemných žádostí a podání a při sepsání návrhu k soudu na vydání předběžného opatření
o prodloužení doby policejního vykázání

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 1)
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
telefon: 224 211 352, 731 063 283
email: helena.vaneckova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, které se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

20

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V PRAZE (abecedně řazeno)

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 2)
Mánesova 53, 120 00 Praha 2
telefon: 222 222 269, 731 056 704
email: jitka.douchova@csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 3)
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
telefon: 222 582 942, 774 927 553
email: miluse.konecna@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 6)
Mařákova 303/11, Dejvice, 160 00 Praha 6
telefon: 776 504 391, 731 063 278
email: iva.duskova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 8, Novákových)
Novákových 5, 180 00 Praha 8
telefon: 731 056 164, 731 063 413
email: martina.sladkova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě
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Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 8, Trojská)
Trojská 46/8, 182 00 Praha 8
telefon: 284 681 889, 731 056 692, 731 063 416
email: vitezslav.rysanek@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 10)
Severní II 1565/3, Záběhlice, 141 00 Praha 10
telefon: 281 912 144, 731 056 190
email: elen.lenartova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě

Centrum sociálních služeb Praha,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
(Praha 12)
Jordana Jovkova 3253/5, Modřany, 143 00 Praha 12
telefon: 731 056 728, 731 056 751
email: petr.smolka@csspraha.cz, jana.smolkova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, jež se ocitly v psychicky náročné situaci vlivem obtíží
v osobním, manželském, partnerském nebo rodinném životě

Centrum sociálních služeb Praha,
Pražská linka důvěry
telefon: 222 580 697
email: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: bez omezení
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Centrum sociálních služeb Praha – Právní poradna
Právní poradna
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
telefon: 222 581 290, 773 296 663
email: ria.dolakova@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci
doplňující informace: nutné se předem objednat

Centrum sociálních služeb Praha,
Resocializační a reintegrační programy
Skloněná 551/12, Vysočany, 190 00 Praha 9
telefon: 266 311 053, 606 265 016
email: prp.alfa.beta@seznam.cz
web: www.csspraha.cz
cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života
doplňující informace: pomoc při řešení problémů souvisejících s pácháním
trestné činnosti a výkonem trestu odnětí svobody

Centrum sociálních služeb Praha,
Triangl – centrum pro rodinu
Modřínová 1699/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8
telefon: 731 056 720, 281 863 620
email: triangl@csspraha.cz
web: www.centrumtriangl.cz, www.csspraha.cz
cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: pracoviště nabízející psychologické, terapeutické a poradenské služby rodinám a jejich jednotlivým členům, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci

Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Dukelských hrdinů 616/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefon: 283850949, 775 166 863
email: katerina.hrebcova@cestadomu.cz
web: www.cestadomu.cz
cílová skupina: umírající lidé a jejich rodiny
doplňující informace: úterý 9.00–17.00, středa–pátek: 12.00–17.00, v jiné dny
je třeba se objednat
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Česká advokátní komora

Česká správa sociálního zabezpečení

Národní třída 16, 110 00 Praha 1
telefon: 221 729 011
email: sekr@cak.cz
web: www.cak.cz
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: nutné se předem objednat

Křížová 1295/25, 150 00 Praha 5
telefon: 257 061 111
email: posta@cssz.cz
web: www.cssz.cz
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: poradenství z oblasti důchodového pojištění

Česká alzheimerovská společnost

Česká společnost AIDS pomoc, Linka AIDS pomoci

Šimůnkova 1600/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8
telefon: 286 883 676
fax: 286 882 788
email: cals@gerontocentrum.cz
web: www.alzheimer.cz
cílová skupina: osoby postižené demencí a jejich rodiny

Malého 3/282, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 800 800 980
web: www.aids-pomoc.cz
cílová skupina: osoby v krizi
doplňující informace: služba je poskytována nonstop

Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Ovčárská 471/1b, Malešice, 108 00 Praha 10
telefon: 775 980 952
email: czepa@czepa.cz
web: www.czepa.cz
cílová skupina: osoby s poraněním míchy, na vozíku a jejich rodiny
doplňující informace: odborné sociální poradenství pro vozíčkáře a jejich rodiny

Česká asociace pečovatelské služby, o.s.
Odborné sociální poradenství v oblasti sdílené péče
Bendova 1121/5, Řepy, 163 00 Praha 6
email: cszs@iol.cz
web: www.caps-os.cz
cílová skupina: senioři, osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením

Česká asociace pro psychické zdraví
Linka psychopomoci
telefon: 224 214 214
telefon: 777 783 146
cílová skupina: osoby v krizi
doplňující informace: pondělí–pátek 9.00–21.00
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Česká společnost AIDS pomoc, Internetová poradna
Malého 3/282, Karlín, 186 00 Praha 8
email: info@aids-pomoc.cz
web: www.aids-pomoc.cz
cílová skupina: osoby v krizi
doplňující informace: bezplatné anonymní testování na HIV infekci,
pondělí 16.00–19.00, středa 9.00–12.00

Český helsinský výbor
Poradenské centrum
Štefánikova 216/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 220 515 188
email: socialnisluzby@helcom.cz
web: www.helcom.cz
cílová skupina: osoby v těžké sociální situaci
doplňující informace: služby poradenského centra jsou k dispozici po předchozím objednání; centrum poskytuje jak právní, tak sociální poradenství

Člověk hledá člověka, o. s.
Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 257 474 526, 774 232 346
fax: 257 474 531
email: halina.himmelova@clovekhledacloveka.cz
web: www.clovekhledacloveka.cz
cílová skupina: děti v ústavní výchově, rodiny s dětmi
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Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o.
Klánova 300/62, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
telefon: 241 442 793, 775 707 004
email: zuzana.piskacova@ondrejov.cz
web: www.ondrejov.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi a jejich rodiny
doplňující informace: telefonické objednání možné ve všední dny 8.00–16.00;
poradenství, individuální a rodinná terapie dle domluvy

Diakonie ČCE,
Poradna Life Tool
Šípková 1838/1, Krč, 142 00 Praha 4
telefon: 776 264 536
email: lifetool@diakonie.cz
web: www.lifetool.cz
cílová skupina: osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
doplňující informace: odborná poradna v oblasti asistivních technologií a alternativní komunikace

Diakonie ČCE,
SOS Centrum – sociální, internetové
a telefonické poradenství
Varšavská 738/37, 120 00 Praha 2
telefon: 222 514 040, 728 047 416
email: sos@diakonie.cz, linka.duvery@diakonie.cz
web: www.soscentrum.cz
cílová skupina: osoby od 16 let, které se nacházejí v krizi či obtížné životní situaci
doplňující informace: pracovní dny 9.00–20.00, dotazy zasílejte na email
linka.duvery@diakonie.cz, odpovědi zašleme do tří pracovních dnů

Dům Otevřených Možností
DOM TYKADLO
Braunerova 431/22, Libeň, 180 00 Praha 8
telefon: 283 840 795
email: tykadlo@dom-os.cz
web: www.dom-os.cz
cílová skupina: mladí lidé ve věku od 17 do 26 let, kteří řeší svojí obtížnou situaci
doplňující informace: poradenství, pomoc a podpora při hledání vhodného
zaměstnání či dalšího vzdělání
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ELPIDA plus, o.p.s.,
Linka seniorů
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
telefon: 800 200 007
web: www.elpida.cz
cílová skupina: senioři
doplňující informace: bezplatná linka a služby v pracovní dny 8.00–20.00

ELPIDA plus, o.p.s.,
Internetové poradenství
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
email: linkasenioru@elpida.cz,
web: www.elpida.cz
cílová skupina: senioři
doplňující informace: odpovědi do tří pracovních dnů

Eset Help, o. s.
Sociální a právní poradna a internetové poradenství
Vejvanovského 1610/1, Chodov, 149 00 Praha 4
telefon: 272 940 880, 272 940 879
email: socialni.poradna@esethelp.cz
web: www.esethelp.cz/poradna
cílová skupina: osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit; poradenství týkající se problémů ve vztazích, v náročném životním období, spojených
s návykovým chováním (alkohol, drogy, hazard)

Exekutorská komora
Bezplatná právní poradna
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: každý pátek od 10.00 do 14.00

Exekutorský úřad Prahy 10
Bezplatná poradna
Na Zátorce 12, 160 00 Praha 6
telefon: 224 319 204
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, poradna je pro veřejnost otevřena každé pondělí 13.00–15.00
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Farní charita Praha 1-Nové Město

Internet poradna

Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1
telefon: 222 230 026, 724 355 337
email: info@programmari.cz
web: www.programmari.cz
cílová skupina: ženy, které se nachází v situaci, s níž si nevědí rady nebo která je
ohrožuje (např. ztráta zaměstnání, partnera, bydlení, dluhové poradenství apod.)
doplňující informace: pondělí a pátek pouze pro objednané klientky, úterý
a čtvrtek 9.00–16.00

email: office@iporadna.cz
web: www.iporadna.cz
cílová skupina: bez omezení

Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5
telefon: 235 517 313, (i SMS) 734 674 844
fax: 235 517 691
email: frpsp@frpsp.cz, socpor@frpsp.cz
web: www.frpsp.cz
cílová skupina: osoby se sluchovým postižením a jejich rodiny
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

InBáze Berkat, o. s.
Komunitní zařízení InBáze
Legerova 357/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2
telefon: 224 941 415, 739 037 353
fax: 224 941 415
email: info@inbaze.cz, socialni_oddeleni@inbaze.cz
web: www.inbaze.cz
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, bez omezení věku
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

Institut náhradní rodinné péče Natama
Orlická 2176/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3
telefon: 222 733 307
email: info@natama.cz
web: www.natama.cz
cílová skupina: pěstouni a osvojitelé
doplňující informace: Natama má připravený program, který nabídne pěstounům bezplatnou poradnu a další psychologické a terapeutické služby
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Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Kudrnova 95/22, Motol, 150 00 Praha 5
telefon: 257 223 028, 257 211 929
fax: 257 223 029
email: socialni@cfklub.cz
web: www.cfklub.cz
cílová skupina: osoby nemocné cystickou fibrózou a jejich rodiny
doplňující informace: psychologické poradenství, poradenství v rodinném
a pracovním právu, zdravotním a sociálním pojištění

Kolumbus o. s.
On-line poradenství
telefon: 723 923 538 (Mgr. Michal Balabán), 723 884 936 (Mgr. Petr Holanec)
email: balaban.michal@seznam.cz, petrholanec@seznam.cz
web: www.os-kolumbus.org
cílová skupina: osoby s duševním onemocním
doplňující informace: celorepublikové občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče KOLUMBUS poskytuje bezplatné právní poradenství občanům
s duševním onemocním; osobní schůzka je možná až po předchozím sjednání termínu

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Pernerova 8, 186 00 Praha 8
telefon: 222 322 624, 739 012 074
fax: 222 322 624
email: poradna@kppp.cz
web: www.kppp.cz
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: všem, kteří potřebují pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání, pro které je důležitý křesťanský přístup k řešení problému
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La Strada Česká republika, o.p.s.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Poradenské centrum
Bořivojova 1007/105, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 222 721 810
email: lastrada@strada.cz
web: www.strada.cz
cílová skupina: oběti obchodování s lidmi a vykořisťování

Na Poříčním právu 1 (přízemí), 128 01 Praha 2
telefon: 221 921 111
email: posta@mpsv.cz
web: www.mpsv.cz
cílová skupina: veřejnost
doplňující informace: konzultační dny pro veřejnost, kde budou zodpovězeny
dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí, se konají každou
středu od 14.30 do 17.30 (poslední klient je přijímán v 17.15) v přízemí budovy
MPSV ČR; konzultace jsou poskytovány bezplatně

Linka psychopomoci
telefon: 224 214 214, 777 783 146
cílová skupina: osoby s duševními problémy a jejich rodiny
doplňující informace: každý všední den 9.00–21.00

Máme otevřeno?, o. s.
Informační a poradenské centrum
U Zvonařky 14, 120 00 Praha 2
telefon: 222 511 216, 272 742 272
email: poradna@mameotevreno.cz
web: www.mameotevreno.cz
cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením, osoby
s autismem

META, o. s
Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 546/17, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 222 521 446, 775 339 003
fax: 222 521 466
email: info@meta-os.cz
web: www.meta-os.cz
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, rodiny s dítětem/dětmi

Městská část Praha 11
Informační centrum Prahy 11
Opatovská 964/18, Jižní město, 149 00 Praha 11
telefon: 222 515 564
web: www.praha11.cz
cílová skupina: občané Prahy 11
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
v Praze
Sociální poradna
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
telefon: 266 753 427, 736 105 585
fax: 266 753 431
email: poradnanrzp@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah
zdravotního postižení, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního
okolí osob se zdravotním postižením v rámci celé ČR, které se dostaly do
obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami
doplňující informace: poradna NRZP ČR nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní
a nestranné odborné sociální poradenství

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Sociální poradna při dětském a dorostovém detoxikačním centru
Vlašská 336/36, 118 00 Praha 1
telefon: 257 197 138
email: soc.poradna@nmskb.cz
web: www.nmskb.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, od 11 let věku
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O. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení Élektra

Poradenské centrum
Zborovská 96/62, Malá Strana, 150 00 Praha 5
telefon: 257 325 478
fax: 257 325 478
email: praha@lorm.cz
web: www.lorm.cz
cílová skupina: osoby hluchoslepé a jejich rodiny

Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství
Chomutovická 1444/2, Chodov, 149 00 Praha 4
telefon: 272 911 110
fax: 272 911 110
email: poradna@centrumelektra.cz
web: www.centrumelektra.cz
cílová skupina: ženy zneužité v dětství a jejich rodiny
doplňující informace: slouží především k poskytnutí základních informací
o problematice, navázání vztahu, poskytnutí podpory a motivace k dalšímu
řešení problému

O. s. Společnou cestou
Občanská poradna
Spytihněvova 162/4, Nusle, 128 00 Praha 2
telefon: 223 011 642
fax: 272 950 984
email: poradna@spolcest.cz
web: www.spolcest.cz
cílová skupina: osoby v obtížných životních situacích
doplňující informace: pro neobjednané klienty ve středu 9.00–12.00 a čtvrtek
13.00–18.00; občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací

Občanské sdružení Green Doors
Sociální poradna
Křižíkova 76/61, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 220 951 468
fax: 220 951 468
email: poradna@greendoors.cz
web: www.greendoors.cz
cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, zejména schizofrenií

Občanská poradna Praha

Občanské sdružení Kaleidoskop

Jakubská 676/3, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefon: 222 310 110
email: op.praha1@seznam.cz
web: www.oppraha1.wz.cz
cílová skupina: bez omezení
doplňující informace: pro neobjednané klienty v úterý 9.00–12.00, 13.00–17.00
a ve středu 9.00–13.00

Ambulance Kaleidoskop
K Fialce 227/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5
telefon: 774 437 977
email: ambulance@kaleidoskop-os.cz
web: www.kaleidoskop-os.cz
cílová skupina: osoby s poruchou osobnosti a jejich blízké
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

Občanské sdružení DOLLY

Občanské sdružení LOGO

Poradna
Přátelství 158/78, Uhříněves, 104 00 Praha 10
telefon: 723 568 851
email: reditelka@dolly-os.cz
web: www.dolly-os.cz
cílová skupina: osoby v krizi, se zdravotním postižením, pečující aj.
doplňující informace: pondělí a středa 10.00–17.00, úterý a čtvrtek na telefonu

Karlovo náměstí 292/15, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 224 910 408
email: oslogo.praha@oslogo.cz
web: www.oslogo.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, od 6 let
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Občanské sdružení Nezávislý život o. s.

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

Roztocká 33/13, Sedlec, 160 00 Praha 6
telefon: 775 114 625, 776 614 414
fax: 326 313 014
email: nezavisly.zivot@seznam.cz
web: www.nezavislyzivot.cz
cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením

Poradenské centrum
Na Strži 1683/40, Krč, 140 00 Praha 4
telefon: 233 371 277
email: poradna@okamzik.cz
web: www.okamzik.cz
cílová skupina: osoby se zrakovým postižením

Občanské sdružení ONŽ,
Poradna pro ženy a dívky
Voršilská 139/5, 110 00 Praha 1
telefon: 224 930 661, 603 213 826
email: praha@poradnaprozeny.eu
web: www.poradnaprozeny.eu
cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: pondělí, úterý, čtvrtek 8.00–16.00, středa 8.00–18.00,
pátek pouze na objednávku

Občanské sdružení ONŽ,
Linka pro ženy a dívky
telefon: 603 213 826
cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: pondělí – pátek 8.00–20.00

Oddělení pro léčbu závislostí VFN
TOXI ambulance Apolinář
Apolinářská 447/4, 128 00 Praha 2
telefon: 224 968 207
email: petr.popov@vfn.cz
web: www.vfn.cz, www.abstinence.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi
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Organizace pro pomoc uprchlíkům
Právní a sociální poradenství
Kovářská 939/4, Libeň, 190 00 Praha 8
telefon: 284 683 545, 284 683 714
fax: 233 371 258
email: opu@opu.cz, pravni@opu.cz
web: www.opu.cz
cílová skupina: imigranti a azylanti
doplňující informace: právní poradenství poskytujeme v úterý a ve čtvrtek od
9.00 do 17.00; je nutné se před každou konzultací objednat osobně nebo
telefonicky, případně na mailu pravni@opu.cz; sociální poradenství poskytujeme bez předchozího objednání každý den v době od 9.00 do 17.00, v pátek
pak pouze do 15.00

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Francouzská 56, 101 00 Praha 10
telefon: 224 228 403, 267 997 020
email: poradna@ppppraha.cz
web: www.ppppraha.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 1, 2 a 4
doplňující informace: požádat o odbornou pomoc při řešení výukových,
výchovných či jiných obtíží svého dítěte mohou sami rodiče nebo zákonní
zástupci; nepotřebujete žádné doporučení

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3
Lucemburská 40, 130 00 Praha 3
telefon: 222 717 193
fax: 222 714 077
email: ppp.lucemburska@seznam.cz
web: www.ppp3a9.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 3 a 9
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Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10

Kuncova 1580/1, 155 00 Praha 5
telefon: 251 611 803, 251 613 572
email: oppp5@volny.cz
web: www.oppp5.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 5

Jabloňová 3141/30a, 106 00 Praha 10
telefon: 272 651 082
email: ppp10@ppp10.eu
web: www.ppp10.eu
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 10

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
telefon: 220 612 131, 220 610 405
email: ppp@ppp6.cz
web: www.ppp6.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 6

Kupeckého 576, Háje, 149 00 Praha 4
telefon: 272 918 682, 272 942 004
email: ppppraha11@seznam.cz
web: www.ppp11a12.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 11 a 12

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

U Smaltovny 22, 170 00 Praha 7
telefon: 220805297
email: poradna7@ppppraha7a8.cz
web: www.ppppraha7a8.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 7

Barunčina 11, Modřany, 143 00 Praha 4
telefon: 241 772 412, 241 774 672
email: info@ppp-modrany.cz
web: www.ppp11a12.cz, www.ppp-modrany.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 11 a 12

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-východ

Glowackého 6/555, Trója, 181 00 Praha 8
telefon: 286 585 191, 286 882 368
email: poradna8@ppppraha7a8.cz
web: www.ppppraha7a8.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 8

Mochovská 570, 194 00 Praha 9
telefon: 281 867 331
email: poradna@pppprahavychod.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy-východ

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9
U Nové školy 871, 190 00 Praha 9
telefon: 266 312 530
fax: 266 310 939
email: poradna9@seznam.cz
web: www.ppp3a9.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy 3 a 9
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Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-západ
Kováků 9, 150 52 Praha 5
telefon: 251 564 211, 251 103 340
email: ppppz@volny.cz
cílová skupina: děti, mládež, rodiče a učitelé Prahy-západ
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Pražská organizace vozíčkářů

Poradna pro uživatele sociálních služeb

Benediktská 688/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefon: 224 827 210
fax: 224 819 244
email: pov@pov.cz
web: www.pov.cz
cílová skupina: osoby na vozíku a jejich rodiny

Internetové poradenství
web: www.poradnaprouzivatele.cz/e-poradna.php
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
doplňující informace: dotaz lze položit na webových stránkách, odpověď je
zpravidla do 5 dní

Pražská správa sociálního zabezpečení
Klientské centrum
Trojská 13a, 182 00 Praha 8
telefon: 283 104 111
email: posta.xa@cssz.cz
web: www.cssz.cz
cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

Právní poradna A.N.O.
Koněvova 1929/95, 130 00 Praha 3
telefon: 222 582 932, 736 760 701
email: ppano@asociace.org
web: www.asociace.org
cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi
doplňující informace: bezplatná právní poradna v oblasti drogové problematiky

Proxima Sociale, o. s.
Občanská poradna
Rakovského 3138/2, Modřany, 143 00 Praha 12
telefon: 241 770 232, 775 610 452
fax: 241 770 232
email: poradna@proximasociale.cz
web: www.proximasociale.cz
cílová skupina: osoby v tíživé sociální situaci
doplňující informace: pro neobjednané klienty v úterý a ve čtvrtek od 10.00
do 18.00; pro objednání na osobní konzultaci a pro položení telefonického
dotazu volat na 775 610 452
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Poradna pro integraci
Právní a sociální poradenství
Senovážná 995/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
telefon: 224 216 758
fax: 224 213 426
email: praha@p-p-i.cz
web: www.p-p-i.cz
cílová skupina: azylanti a cizinci legálně žijící v ČR bez omezení věku
doplňující informace: osobní návštěvu je nutné předem domluvit

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Ječná 548/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 270 003 280
email: dotazy@poradna-prava.cz, poradna@poradna-prava.cz
web: www.poradna-prava.cz
cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci
doplňující informace: poradna poskytuje individuální poradenství v oblasti
rovného zacházení a diskriminace, práv cizinců, bydlení a zaměstnání; v odůvodněných případech v rámci tzv. strategické litigace poradna zastupuje klienty před soudem; konzultace je možná těmito způsoby: osobní návštěva
v kanceláři poradny každou středu mezi 10.00–17.00 a ostatní dny po předchozím objednání, telefonicky, emailem – dotaz bude zodpovězen do 7 dnů
od doručení

Poradna při finanční tísni
Americká 508/22, 120 00 Praha 2
telefon: 222 922 245,
email: poradna@financnitisen.cz
web: www.financnitisen.cz
cílová skupina: fyzické osoby – spotřebitelé
doplňující informace: bezplatné dluhové poradenství, návrhy na oddlužení
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Prev-centrum, o.s.,
Centrum poradenství pro mládež a rodinu

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V PRAZE (abecedně řazeno)

Rada seniorů České republiky, o. s.

Internetové a telefonické poradenství
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
telefon: 233 355 459, 777 161 138
email: poradna@prevcentrum.cz
web: www.prevcentrum.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi
doplňující informace: do předmětu emailové zprávy napište prosím: „dotaz
– web poradna“, telefonické poradenství pondělí–čtvrtek 8.30–17.30; pátek
8.30–16.00

náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 234 462 073
email: rscr@rscr.cz, poradna.praha@rscr.cz
web: www.rscr.cz
cílová skupina: senioři
doplňující informace: poradna je pro neobjednané klienty otevřena v pondělí
a středu od 14.00 do 18.00 pro dotazy týkající se oblastí důchodů, sociálních dávek a služeb i další sociální problematiky; v úterý a čtvrtek rovněž
od 14.00 do 18.00 pro dotazy týkající se problematiky bytů, bydlení, nových
nájmů apod.

Probační a mediační služba

REMEDIUM Praha

Sociální poradenství
Na Míčánkách 1497/2, Vršovice, 100 83 Praha 10
telefon: 251444900
email: posta@pms.justice.cz, opppraha@pms.justice.cz
web: www.pmscr.cz
cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života, pachatelé i oběti
trestných činů

proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty,
AdvoCats for Women
Právní poradna
Plzeňská 846/66, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: 608 222 277
email: poradna@profem.cz
web: www.profem.cz
cílová skupina: oběti domácího násilí

R-Mosty, o.s.
Odborné sociálně-právní poradenství
Havlíčkovo náměstí 300/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 222 581 242
email: kancelar@r-mosty.cz
web: www.r-mosty.cz
cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením
doplňující informace: bezplatné sociální poradenství mohou využít všichni
mladiství a dospělí obyvatelé České republiky bez rozdílu etnické příslušnosti
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Občanská poradna REMEDIUM
Křišťanova 1698/15, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 272 743 666, 605 284 737
email: obcanskaporadna@remedium.cz
web: www.remedium.cz
cílová skupina: osoby v obtížné životní situaci
doplňující informace: pro neobjednané klienty v pondělí 12.30–17.30 a ve
čtvrtek 8.30–11.30

ROSA,
Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti
domácího násilí
Podolská 242/25, Podolí, 147 00 Praha 4
telefon: 241 432 466
email: info@rosa-os.cz
web: www.stopnasili.cz, www.rosa-os.cz
cílová skupina: ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí
aktuální, hrozící nebo o pokus o něj, bez omezení věku
doplňující informace: v Informačním centru ženám nabízíme bezplatné jednorázové i dlouhodobé poradenství: sociálně právní, psychosociální, socioterapeutické; v případě potřeby a možnosti zajišťujeme klientkám i právní
poradenství; ke konzultacím je nutné se předem objednat
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ROSA,
SOS linka ROSA

SANANIM,
Centrum ambulantní detoxifikace a substituce

Podolská 242/25, Podolí, 147 00 Praha 4
telefon: 602 246 102
email: info@rosa-os.cz
web: www.stopnasili.cz, www.rosa-os.cz
cílová skupina: ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí
aktuální, hrozící nebo o pokus o něj, bez omezení věku
doplňující informace: pondělí–pátek 9.00–18.00

Spálená 78/12, 110 00 Praha 1
telefon: 222 924 245
email: cadas@sananim.cz
web: www.sananim.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodiny

ROSA,
Internetové poradenství
email: poradna@rosa-os.cz
cílová skupina: ženy, oběti domácího násilí, v jejichž případě může jít o násilí
aktuální, hrozící nebo o pokus o něj, bez omezení věku

ROZKOŠ bez RIZIKA
Poradenské a zdravotnické centrum R-R
Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
telefon: 224 234 453, 724 760 171
fax: 224 236 162
email: dotazy@rozkosbezrizika.cz
web: www.rozkosbezrizika.cz
cílová skupina: ženy pracující v sexbyznysu, dále ostatní osoby působící
v prostituční scéně a ohrožené rizikovým způsobem života, nejen rizikovým
sexuálním chováním
doplňující informace: pondělí 17.00–20.00 sociální poradenství, možnost hygieny, základní ošacení, čtvrtek 16.00–20.00 vyšetření na pohlavní choroby,
zdravotní poradenství, injekční antikoncepce, skupinová a individuální terapie
zdarma, pro objednání 724 760 171

RUBIKON Centrum
Právní poradenství
Korunní 880/101, 130 00 Praha 3
telefon: 296 180 297, 739 470 408
email: info@rubikoncentrum.cz
web: www.rubikoncentrum.cz
cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života a které se dostaly
do konfliktu ze zákonem
doplňující informace: právní konzultace, poradenství a doprovod při jednání
s úřady, hledání zaměstnání a bydlení; nutno se předem objednat
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SANANIM,
Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem
Štítného 710/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
telefon: 222 954 098
email: vezeni@sananim.cz
web: www.sananim.cz
cílová skupina: osoby ohrožené důsledky užívání nealkoholových drog a jejich sociální okolí
doplňující informace: na úvodní konzultaci je třeba se telefonicky objednat

SANANIM,
Poradna pro rodiče
Školská 1267/30, 110 00 Praha 1
telefon: 284 824 234, 739 268 527
email: rodice@sananim.cz
web: www.sananim.cz
cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, rodiny s dítětem/dětmi
doplňující informace: pro spádovou oblast Praha a okolí, nutno se předem objednat

Sdružení Linka bezpečí
Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
telefon: 116 111 nonstop, zdarma
email: info@linkabezpeci.cz
web: www.linkabezpeci.cz
cílová skupina: děti a mladiství do 18 let a studenti ve věku do 26 let
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Sdružení Linka bezpečí,
Emailová poradna Linky bezpečí
email: pomoc@linkabezpeci.cz
web: www.linkabezpeci.cz
cílová skupina: děti a mladiství do 18 let a studenti ve věku do 26 let
doplňující informace: odpověď do tří pracovních dnů

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci
Tyršova 1835/13, Nové Město, 120 00 Praha 2
telefon: 222 519 926
fax: 222 519 926
email: saak@braillnet.cz
web: www.saak-os.cz
cílová skupina: osoby se závažnými poruchami komunikace nebo osoby
s tělesným či kombinovaným postižením, které vede k výraznému omezení
písemné komunikace běžným způsobem, bez omezení věku

Sdružení pro integraci a migraci
Senovážná 995/2, 110 00 Praha 1
telefon: 224 224 379, 605 253 994
email: poradna@refug.cz
web: www.migrace.com
cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné
činnosti, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových
příhodách
Květnového vítězství 361/55, Chodov, 149 00 Praha 4
telefon: 241 721 518, 777 610 827
email: scmp@volny.cz
web: www.sdruzenicmp.cz
cílová skupina: osoby postižené cévní mozkovou příhodou, osoby ohrožené
vznikem této choroby, osoby s jiným poškozením zdraví se symptomatickými
příznaky obdobnými poškození CMP
doplňující informace: zdravotní a sociální poradenství
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Sociální poradna
Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
telefon: 221 462 432
email: pravni@sons.cz
web: www.sons.cz
cílová skupina: osoby nevidomé, slabozraké a jejich rodiny, bez omezení věku
doplňující informace: právní poradna – dotaz můžete poslat na email:
pravni@sons.cz, poradna pomůcek – dotaz můžete poslat na email:
pomucky@sons.cz, internet poradna pro zcela anonymní dotazy na webových
stránkách www.internetporadna.cz

SON Celostátní informační centrum pro bydlení
Nám. W. Churchilla 2, 113 00 Praha 3
telefon: 234 463 343, 733 604 828
email: son@cmkos.cz
web: www.son.cz
cílová skupina: občané ČR v oblasti bydlení na základě dohody o spolupráci
mezi Sdružením nájemníků ČR a Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků
doplňující informace: konzultace dle telefonické dohody

SPMP ČR Hvozdy – OSP
Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10
telefon: 257 770 258, 728 122 342
email: sdm-hvozdy@centrum.cz
web: www.sdm-hvozdy.cz
cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby v krizi
doplňující informace: službu poskytuje psycholog, speciální pedagog, pedagog-metodik, právník

Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s.
Sociálně právní poradenství
Liškova 959/3, Kamýk, 142 00 Praha 4
telefon: 241 722 136
email: info@spolecnost-e.cz
web: www.spolecnost-e.cz
cílová skupina: osoby s epilepsií a jejich rodiny
doplňující informace: v poradnách pracují příslušní odborníci, např. právníci,
psychologové, sociologové a lékaři, kteří mohou pomoci již konkrétní radou
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Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením
v České republice, o. s.
Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 221 890 436, 776 237 799
email: poradna@spmpcr.cz
web: www.spmpcr.cz
cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny,
přátelé a další zájemci z celé ČR
doplňující informace: pro neobjednané v pondělí 8.00–17.00
a ve středu 8.00–17.00

Společnost rodičů a dětí s Downovým syndromem
Vybíralova 969/2, 198 00 Praha 14
telefon: 731 173 384
email: downsyndrom@centrum.cz
web: www.downsyndrom.cz
cílová skupina: rodiny s osobou s downovým syndromem

Středisko náhradní rodinné péče
Jelení 91/7a, Hradčany, 118 00 Praha 1
telefon: 233 355 309, 233 356 701
fax: 233 355 309
email: info@nahradnirodina.cz
web: www.nahradnirodina.cz
cílová skupina: zájemci o osvojení, o pěstounskou péči, o péči poručníka
a rodiče, kteří již do své péče dítě přijali a řeší problémy s výchovou
doplňující informace: prostřednictvím infolinky 233 356 701 denně od 8.30
do 16.00

Středisko prevence a léčby drogových závislostí
DROP IN o.p.s.,
Centrum pro rodinu
Přípotoční 830/3, Vršovice, 101 00 Praha 10
Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha 10
telefon: 271 721 040, 603 291 593
fax: 224 933 943
email: cpr@dropin.cz
web: www.dropin.cz
cílová skupina: uživatelé nelegálních drog a jejich rodiny
doplňující informace: zaměřeno na gravidní ženy a matky s drogovou anamnézou
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Středisko prevence a léčby drogových závislostí
DROP IN o.p.s.,
Poradenská linka
telefon: 222 221 431
cílová skupina: uživatelé nelegálních drog a jejich rodiny
doplňující informace: mimo pracovní dobu je na záznamníku číslo na mobil
některého z pracovníků Nízkoprahového střediska

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 224 816 829
email: snncr@snncr.cz
web: www.snncr.cz
cílová skupina: osoby neslyšící a nedoslýchavé a jejich rodiny

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 224 812 225
email: centrum@spcch.cz, cupkova@spcch.cz
web: www.spcch.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00 Praha 8
telefon: 224 816 976, 725 713 333
email: tomas.drabek@svaztp.cz, info@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz
cílová skupina: osoby se zdravotním postižením

Totum o. s.
Odborné sociální poradenství, pastorační a psychologické poradenství
Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1
telefon: 224 829 000, 731 793 926
email: totum.info@gmail.com
web: www.ostotum.cz
cílová skupina: osoby v krizi, ohrožené syndromem vyhoření
doplňující informace: poskytujeme krizovou intervenci, možnost účasti v podpůrné socioterapeutické skupině, poradenství je formou osobní, telefonické
a emailové konzultace
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TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Židovská obec v Praze

Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1
telefon: 221 462 492
email: praha@tyflocentrum.cz
web: www.praha.tyflocentrum.cz
cílová skupina: osoby od 18 let (některé služby jsou využívány i klienty od 15 let)
se zrakovým nebo kombinovaným (zrakovým a jiným) handicapem

Středisko sociálních služeb
Maiselova 18, 110 00 Praha 1
telefon: 222 310 951, 602 417 542
email: socialni@kehilaprag.cz
web: www.kehilaprag.cz
cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi
doplňující informace: každý všední den od 8.00-16.00

Unie Roska v ČR
Sociální a pracovně právní poradna, Právní a Psychologická poradna
Tusarova 1438/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefon: 266 712 511, 773 622 111, 602 386 199
email: poradna@roska.eu
web: www.roska.eu
cílová skupina: osoby postižené roztroušenou sklerózou, jejich rodiny a osoby, které se touto problematikou zabývají
doplňující informace: je možno domluvit individuální konzultace i na jiném místě

VIDA centrum Praha
Nuselská 41/163, 140 00 Praha 4
telefon: 775 585 353
email: praha@vidacentrum.cz
web: www.vidacentrum.cz
cílová skupina: osoby s duševním onemocněním a jejich rodiny, odborníci
nebo profesionálové pracující v oblasti péče o duševní zdraví, ostatní lidé
zajímající se o tuto problematiku nebo široká veřejnost
doplňující informace: návštěvní hodiny středa 16.00–18.00 (nutná telefonická
objednávka), služba na telefonu 775 585 353 pondělí–pátek 10.00–17.00, výjezdy mobilního týmu do VÚN Střešovice a do psychiatrické léčebny v Bohnicích

Za důstojné stáří, o. s.
Senovážné nám. 16, 110 00 Praha 1
telefon: 222 248 006
email: pc1@oszds.cz
web: www.oszds.cz
cílová skupina: senioři a jejich rodiny
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Živá paměť, o.p.s.
Poradna pro oběti nacismu
Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
telefon: 224 872 100, 774 643 545
email: info@zivapamet.cz, reznickova@zivapamet.cz
web: www.zivapamet.cz
cílová skupina: oběti nacismu
doplňující informace: poradna nabízí psycho-sociální podporu obětem nacismu a poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, sociálních služeb nebo
při jednání s úřady

ŽIVOT 90, občanské sdružení,
Právní a sociální poradna
Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
telefon: 222 333 500, 222 333 555
email: poradna@zivot90.cz, sekretariat@zivot90.cz
web: www.zivot90.cz
cílová skupina: senioři a blízké osoby, které pečují o osobu nebo více osob
v seniorském věku
doplňující informace: právní poradna nabízí poradenství osobní a písemné;
sociální poradna je určena seniorům, kteří potřebují řešit naléhavý nebo déle
trvající sociální problém; nabízí podporu osobám, které pečují o těžce nemocné seniory a které hledají informace a pomoc; zabývá se problematikou
týrání a špatného zacházení; nabízí pomoc při orientaci v sociálních službách
a dávkách; bezplatně, osobně po objednání na Senior telefonu 800 157 157
v pondělí od 9.00–15.30
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ŽIVOT 90, občanské sdružení,
Senior telefon
telefon: 800 157 157
email: poradna@zivot90.cz
web: www.zivot90.cz
cílová skupina: senioři a blízké osoby, které pečují o osobu nebo více osob
v seniorském věku
doplňující informace: služba je poskytována nonstop
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Rejstříky
Počet služeb odborného sociálního poradenství
v Praze dle cílové skupiny
Bez omezení nebo užšího vymezení............................................................49
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy............................................................................................2
Imigranti a azylanti..........................................................................................6
Oběti domácího násilí.....................................................................................9
Oběti trestné činnosti.....................................................................................6
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče....1
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.................24
Osoby s poruchou příjmu potravy................................................................46
Osoby se zdravotním postižením...................................................................1
Osoby v krizi............................................................................
35
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy..............................................................................................7
Rodiny s dítětem/dětmi..................................................................................4
Senioři..........................................................................................................12
Bez omezení nebo užšího vymezení
Bezplatná právní poradna
Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje
Centrum sociálně zdravotních služeb – Odborné sociální poradenství, Psychologická poradna, Speciálně pedagogická poradna
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Kontakt
(Praha 2 a 7)
Česká advokátní komora
Česká správa sociálního zabezpečení
Exekutorská komora ČR
Exekutorský úřad Prahy 10
InBáze Berkat, o. s.
Internet poradna
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Městská část Praha 11 – Informační centrum Prahy 11
META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Občanská poradna Praha
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1–12, Prahu-východ, Prahu‑západ
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Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Sdružení pro integraci a migraci
SPMP ČR Hvozdy – OSP
Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s.
Židovská obec v Praze
Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Sdružení Linka bezpečí
Imigranti a azylanti
Arcidiecézní charita Praha, Poradna pro migranty a uprchlíky
Centrum pro integraci cizinců
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro integraci
Oběti domácího násilí
ACORUS, o. s.
Arcidiecézní charita Praha, Poradna Magdala
Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum
Občanské sdružení ONŽ
proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty
ROSA
Oběti trestné činnosti
Bílý kruh bezpečí, o. s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
Občanské sdružení Élektra
Živá paměť, o.p.s.
Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
Člověk hledá člověka, o. s.
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Alma Femina o. s.
Anima – terapie, o. s.
Anonymní alkoholici
AT poradny – Praha 1, 5, 6, 7, 8, 10
Centrum pro závislé – Psychiatrie
Centrum sociálně zdravotních služeb – AT linka a AT poradna
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
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Oddělení pro léčbu závislostí VFN
Právní poradna A.N.O.
Prev-centrum, o.s.
SANANIM (Praha 1 a 3)
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
Osoby s poruchou příjmu potravy
Anabell, o.s.
Osoby se zdravotním postižením
3P, o. s. (Praha 1 a 6)
Alfa Human Service
Amelie, o. s.
APPN, o. s.
Asociace muskulárních dystrofiků
Asociace pomáhající lidem s autismem
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Česká alzheimerovská společnost
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Česká asociace pečovatelské služby, o. s.
Diakonie ČCE
Eset Help, o. s.
Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Kolumbus o. s.
Linka psychopomoci
Máme otevřeno?, o. s.
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Občanské sdružení DOLLY
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kaleidoskop
Občanské sdružení LOGO
Občanské sdružení Nezávislý život o. s.
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Pražská organizace vozíčkářů
Pražská správa sociálního zabezpečení
Poradna pro uživatele sociálních služeb
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Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Společnost rodičů a dětí s Downovým syndromem
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Unie Roska v ČR
VIDA centrum Praha
Osoby v krizi
Arcidiecézní charita Praha
Centrum duševní pohody Modrá laguna
Centrum sociálních služeb Praha – Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Praha 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Pražská linka důvěry
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Česká asociace pro psychické zdraví
Česká společnost AIDS pomoc
Český helsinský výbor
Diakonie ČCE
Dům Otevřených Možností
Farní charita Praha 1-Nové Město
O. s. Společnou cestou
Občanská poradna Proxima Sociale, o. s.
Občanské sdružení DOLLY
Občanské sdružení ONŽ
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
R-Mosty, o.s.
REMEDIUM Praha
SON Celostátní informační centrum pro bydlení
Totum o. s.
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
Arcidiecézní charita Praha
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Viola,
Resocializační a reintegrační programy
Probační a mediační služba
ROZKOŠ bez RIZIKA
RUBIKON Centrum
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Rodiny s dítětem/dětmi
Centrum sociálních služeb Praha – Poradny pro rodinu, manželství a mezi
lidské vztahy (Praha 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Triangl – centrum pro rodinu, Intervenční centrum
Institut náhradní rodinné péče Natama
Středisko náhradní rodinné péče
Senioři
Amelie, o. s.
Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení
ELPIDA plus, o.p.s.
Pražská správa sociálního zabezpečení
Rada seniorů České republiky, o. s.
REMEDIUM Praha
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.Centrum sociálních služeb
Praha 2
Za důstojné stáří, o. s.
ŽIVOT 90, občanské sdružení
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Počet služeb odborného sociálního poradenství
v Praze dle druhu poskytování služby
Sociální.......................................................................................................139
Pastorační......................................................................................................1
Pedagogické................................................................................................14
Právní...........................................................................................................14
Psychologické..............................................................................................26
Sociální poradenství
3P, o. s. (Praha 1 a 6)
ACORUS, o. s.
Alfa Human Service
Alma Femina o. s.
Amelie, o. s.
Anabell, o.s.
Anima – terapie, o. s.
Anonymní alkoholici
Arcidiecézní charita Praha
Asociace muskulárních dystrofiků
Asociace pomáhající lidem s autismem
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
AT ambulance
AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti
AT poradny - Praha 1, 5, 6, 7, 8, 10
Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum duševní pohody Modrá laguna
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro závislé – Psychiatrie
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje
Centrum sociálně zdravotních služeb
Centrum sociálních služeb Praha - Informační a poradenské centrum Kontakt
(Praha 2 a 7) , Intervenční centrum, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Praha 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Triangl – centrum pro rodinu
Centrum sociálních služeb Praha 2
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Česká alzheimerovská společnost
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
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Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení
Česká společnost AIDS pomoc
Česká správa sociálního zabezpečení
Český helsinský výbor
Člověk hledá člověka, o. s.
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o.
Diakonie ČCE
Dům Otevřených Možností
ELPIDA plus, o.p.s.
Eset Help, o. s.
Farní charita Praha 1-Nové Město
Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
InBáze Berkat, o. s.
Institut náhradní rodinné péče Natama
Internet poradna
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Kolumbus o. s.
La Strada Česká republika, o.p.s.
Máme otevřeno?, o. s.
META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
O. s. Společnou cestou
Občanská poradna Praha
Občanská poradna Proxima Sociale, o. s.
Občanské sdružení DOLLY
Občanské sdružení Élektra
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kaleidoskop
Občanské sdružení LOGO
Občanské sdružení Nezávislý život o. s.
Občanské sdružení ONŽ
Oddělení pro léčbu závislostí VFN
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro integraci
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Pražská organizace vozíčkářů
Pražská správa sociálního zabezpečení
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Prev-centrum, o.s.
Probační a mediační služba
Rada seniorů České republiky, o. s.
REMEDIUM Praha
R-Mosty, o.s.
ROSA
ROZKOŠ bez RIZIKA
SANANIM
Sdružení Linka bezpečí
Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci
Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SON Celostátní informační centrum pro bydlení
SPMP ČR Hvozdy – OSP
Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Společnost rodičů a dětí s Downovým syndromem
Středisko náhradní rodinné péče
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Totum o. s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Unie Roska v ČR
VIDA centrum Praha
Za důstojné stáří, o. s.
Židovská obec v Praze
Živá paměť, o.p.s.
ŽIVOT 90, občanské sdružení
Pastorační poradenství
Totum o. s.
Pedagogické poradenství
Centrum sociálně zdravotních služeb
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1–12, Prahu-východ, Prahu‑západ
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Právní poradenství
APPN, o. s.
Bezplatná právní poradna
Centrum sociálních služeb Praha – Právní poradna
Česká advokátní komora
Exekutorská komora ČR
Exekutorský úřad Prahy 10
Městská část Praha 11
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Právní poradna A.N.O.
Poradna pro integraci
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty
RUBIKON Centrum
Unie Roska v ČR
Psychologické poradenství
Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum, Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy (Praha 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Triangl – centrum
pro rodinu
Centrum sociálně zdravotních služeb
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1–12, Prahu-západ, Prahu‑východ
Totum o. s.
Unie Roska v ČR
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Počet služeb odborného sociálního poradenství
v Praze dle způsobu poskytování
Internetové...................................................................................................12
Osobní........................................................................................................167
Telefonické...................................................................................................15
Internetové poradenství
Alma Femina o. s.
Anabell, o.s.
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Kontakt
Česká společnost AIDS pomoc
Diakonie ČCE
ELPIDA plus, o.p.s.
Eset Help, o. s.
Internet poradna
Kolumbus o. s.
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Prev-centrum, o.s.
ROSA
Sdružení Linka bezpečí
Osobní poradenství
3P, o. s. (Praha 1 a 6)
ACORUS, o. s.
Alfa Human Service
Alma Femina o. s.
Amelie, o. s.
Anabell, o.s.
Anima – terapie, o. s.
Anonymní alkoholici
APPN, o. s.
Arcidiecézní charita Praha
Asociace muskulárních dystrofiků
Asociace pomáhající lidem s autismem
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
AT poradny – Praha 1, 5, 6, 7, 8, 10
AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti
Bezplatná právní poradna
Bílý kruh bezpečí, o. s.
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Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum duševní pohody Modrá laguna
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum pro integraci cizinců
Centrum pro závislé – Psychiatrie
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje
Centrum sociálně zdravotních služeb
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Kontakt
(Praha 2 a7), Intervenční centrum, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Praha 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10), Triangl – centrum pro rodinu, Viola
Centrum sociálních služeb Praha 2
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Česká advokátní komora
Česká alzheimerovská společnost
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení
Česká správa sociálního zabezpečení
Český helsinský výbor
Člověk hledá člověka, o. s.
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o.
Diakonie ČCE
Dům Otevřených Možností
Eset Help, o. s.
Exekutorská komora ČR
Exekutorský úřad Prahy 10
Farní charita Praha 1-Nové Město
Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
InBáze Berkat, o. s.
Institut náhradní rodinné péče Natama
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
La Strada Česká republika, o.p.s.
Máme otevřeno?, o. s.
Městská část Praha 11
META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
O. s. Společnou cestou
Občanská poradna Praha
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Občanská poradna Proxima Sociale, o. s.
Občanské sdružení DOLLY
Občanské sdružení Élektra
Občanské sdružení Green Doors
Občanské sdružení Kaleidoskop
Občanské sdružení LOGO
Občanské sdružení Nezávislý život o. s.
Občanské sdružení ONŽ
Oddělení pro léčbu závislostí VFN
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1–12, Prahu-východ a Prahu–západ
Poradna pro integraci
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Právní poradna A.N.O.
Pražská organizace vozíčkářů
Pražská správa sociálního zabezpečení
Probační a mediační služba
proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty
R-Mosty, o.s.
Rada seniorů České republiky, o. s.
REMEDIUM Praha
ROSA
ROZKOŠ bez RIZIKA
RUBIKON Centrum
SANANIM (Praha 1 a 3)
Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci
Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SON Celostátní informační centrum pro bydlení
SPMP ČR Hvozdy – OSP
Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Společnost rodičů a dětí s Downovým syndromem
Středisko náhradní rodinné péče
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
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Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Totum o. s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Unie Roska v ČR
VIDA centrum Praha
Za důstojné stáří, o. s.
Židovská obec v Praze
Živá paměť, o.p.s.
ŽIVOT 90, občanské sdružení
Telefonické poradenství
Alma Femina o. s.
Anabell, o.s.
Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice
Centrum sociálních služeb Praha – Pražská linka důvěry
Česká asociace pro psychické zdraví
Česká společnost AIDS pomoc
Diakonie ČCE
ELPIDA plus, o.p.s.
Linka psychopomoci
Občanské sdružení ONŽ
Prev-centrum, o.s.
ROSA
Sdružení Linka bezpečí
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
ŽIVOT 90, občanské sdružení
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Počet služeb odborného sociálního poradenství
v Praze dle adresy
Praha 1.........................................................................................................27
Praha 2.........................................................................................................18
Praha 3.........................................................................................................15
Praha 4.........................................................................................................17
Praha 5.........................................................................................................19
Praha 6.........................................................................................................15
Praha 7.........................................................................................................11
Praha 8.........................................................................................................26
Praha 9...........................................................................................................6
Praha 10.......................................................................................................13
Praha 1
3P, o. s.
Anonymní alkoholici
AT poradna a psychiatrická ambulance pro závislosti
Bezplatná právní poradna
Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Česká advokátní komora
Farní charita Praha 1-Nové Město
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Občanská poradna Praha
Občanské sdružení ONŽ
Pražská organizace vozíčkářů
Poradna pro integraci
ROZKOŠ bez RIZIKA
SANANIM
Sdružení pro integraci a migraci
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Středisko náhradní rodinné péče
Totum o. s.
TyfloCentrum Praha, o.p.s.
Za důstojné stáří, o. s.
Židovská obec v Praze
Živá paměť, o.p.s.
ŽIVOT 90, občanské sdružení
Praha 2
Anima-terapie, o. s.
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Arcidiecézní charita Praha
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Centrum sociálních služeb Praha 2
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Kontakt, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Diakonie ČCE
Exekutorská komora ČR
InBáze Berkat, o. s.
Máme otevřeno?, o. s.
META, o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
O. s. Společnou cestou
Občanské sdružení LOGO
Oddělení pro léčbu závislostí VFN
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci
Praha 3
Alfa Human Service
Centrum pro integraci cizinců
Centrum sociálních služeb Praha – Právní poradna, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Institut náhradní rodinné péče Natama
La Strada Česká republika, o.p.s.
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3
Právní poradna A.N.O.
R-Mosty, o.s.
Rada seniorů České republiky, o. s.
REMEDIUM Praha
RUBIKON Centrum
SANANIM
SON Celostátní informační centrum pro bydlení
Praha 4
Asociace muskulárních dystrofiků
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o.
Diakonie ČCE
Eset Help, o. s.
Městská část Praha 11
Občanské sdružení Élektra
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
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Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
ROSA
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Společnost E / Czech Epilepsy Association, o. s.
VIDA centrum Praha
Praha 5
Anabell, o.s.
AT poradna
Bílý kruh bezpečí, o. s.
Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočeského kraje
Česká správa sociálního zabezpečení
Český helsinský výbor
Člověk hledá člověka, o. s.
Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Občanské sdružení Kaleidoskop
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu-západ
Probační a mediační služba
proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty
Praha 6
3P, o. s.
Asociace pomáhající lidem s autismem
AT poradna
Centrum duševní pohody Modrá laguna
Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Centrum sociálně zdravotních služeb
Česká asociace pečovatelské služby, občanské sdružení
Exekutorský úřad Prahy 10
Občanské sdružení Nezávislý život o. s.
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6
Praha 7
Centrum sociálních služeb Praha – Informační a poradenské centrum Kontakt
Cesta domů, hospicové občanské sdružení
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7
Unie Roska v ČR
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Praha 8
Amelie, o. s.
APPN, o. s.
Arcidiecézní charita Praha
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
AT poradna
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Centrum sociálních služeb Praha – Intervenční centrum, Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy, Triangl – centrum pro rodinu, Poradna Viola
Česká alzheimerovská společnost
Česká společnost AIDS pomoc
Dům Otevřených Možností
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
Občanské sdružení Green Doors
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 8
Pražská správa sociálního zabezpečení
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Svaz tělesně postižených v České republice, o. s.
Praha 9
Centrum sociálních služeb Praha – Resocializační a reintegrační programy
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9 a Prahu-východ
Společnost rodičů a dětí s Downovým syndromem
Praha 10
AT ambulance
AT poradna
Centrum Paraple, o.p.s.
Centrum pro závislé – Psychiatrie
Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Občanské sdružení DOLLY
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4 a 10
SPMP ČR Hvozdy – OSP
Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o.p.s.
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