
 

 

 

 

 

Katalog návazných služeb OSOBNÍ ASISTENCE 
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Název poskytovatele:  

Vlastní cestou, o. s.  
Zařízení poskytovatele: Vlastní cestou, o. s. (Na poříčí 1041/12, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha 1)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením  

Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let),  

dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

Telefon: 224 872 143  

Telefon: 774 409 105  

e-mail: vlastnicestou@vlastnicestou.cz  

web: www.vlastnicestou.cz 

 

 

Název poskytovatele:  

Asistence, o.p.s.  
 Zařízení poskytovatele: Asistence, o.p.s. (Na Topolce 1350/1, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4)  

 Formy poskytování: terénní  

 Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se zdravotním postižením  

 Věková kategorie klientů: dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let)  

Kontakty:  

Telefon:  241 083 579  

Telefon: 739 014 934  

e-mail: stredisko@asistence.cz  

web: www.asistence.org 

 

 

Název poskytovatele:  

Fosa, o.p.s.  
 Zařízení poskytovatele: Osobní asistence OSA (Filipova 2013/3, Praha 11 - Chodov, 148 00 Praha 414)  

 Formy poskytování: terénní  

 Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením  

 Věková kategorie klientů:  

Služba je určena člověku, který má mentální postižení, ve věku od 16 bez omezení horní věkovou hranicí, 

který bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemůže žít způsobem života běžným 

pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemá potřebné schopnosti, a zároveň není 

možné, aby mu tuto pomoc poskytovali lidé z jeho okolí. Služba je poskytována také lidem s těžkým 

stupněm postižení, s obtížemi v chování, s mentálním postižením v kombinaci s jiným typem postižení.  

Kontakty:  

Telefon: 775 350 117  

Telefon: 271 910 016  

e-mail:  fosaops@fosaops.org  

web: www.fosaops.org 

 

  



Název poskytovatele:  

Centrum integrace dětí a mládeže, o. s.  
 Zařízení poskytovatele: Centrum integrace dětí a mládeže, o. s. (Peckova 277/7, Praha 8 -Karlín, 186 00 

Praha 86) 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, 

osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením 

osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři  

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Kontakty:  

Telefon: 775 937 707  

Telefon: 224 817 724  

e-mail: cidpraha8@centrum.cz  

web: http://www.volny.cz/pecicka-cid  

 

Název poskytovatele:  

A DOMA o. s.  
Zařízení poskytovatele: Osobní asistence Čtyřlístek (Na strži 1683/40, Praha 4 - Krč, 140 00 Praha 4)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 

senioři  

Věková kategorie klientů: starší 18 let  

Kontakty:  

Telefon: 733 194 952  

e-mail:  info@adoma-os.cz 

 

Název poskytovatele:  

Diakonie Církve bratrské  
Zařízení poskytovatele: Osobní asistence Černý Most (Mansfeldova 801/4, Praha 14 - Černý Most, 198 

00 Praha 98)  

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením  

 Věková kategorie klientů: od 18 do 65 let  

Kontakty:  

Telefon: koordinátor  775 721 022  

Telefon: středisko 222 957 248  

e-mail: centrum.slunecnice@cb.cz  

web: http://www.cb.cz/diakonie/sun  

 

Název poskytovatele:  

Arcidiecézní charita Praha  
Zařízení poskytovatele: Agentura asistenční služby pro lidi s tělesným postižením (Slaviborské náměstí 3, 

Čakovice, 196 00 Praha 96)  

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením  

Věková kategorie klientů: služba je poskytována osobám starším 18 let.  

Kontakty:  

Telefon: 283 930 029, 283 932 031  

Fax: 283 930 029  

e-mail: fatima@praha.charita.cz  

web: www.praha.charita.cz  

  



Název poskytovatele:  

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s.  
Zařízení poskytovatele: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s. 

(Ústavní 102, Praha 8 - Bohnice, 181 00 Praha 81)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s 

dítětem/dětmi  

Věková kategorie klientů: od 2 do 64 let  

Kontakty:  

Telefon: 284 684 959  

e-mail:  apla@apla.cz  

web: http://www.praha.apla.cz  

 

Název poskytovatele:  

Máme otevřeno?, o. s.  
Zařízení poskytovatele: Máme otevřeno?, o. s. (Ve Smečkách 604/5, Praha 1 - Nové Město, 110 00  

Praha 1)  

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů: 3 - 26 let  

Kontakty:  

Telefon: 222 511 216  

e-mail: asistence@mameotevreno.cz  

web: http://www.mameotevreno.cz  

 

Název poskytovatele:  

Rytmus o.p.s.  
Zařízení poskytovatele: Rytmus - Osobní asistence (Londýnská 309/81, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 

Praha 2) 

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s 

mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi  

 Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1 - 6 let), mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 

let), dorost (16 – 18 let), mladí dospělí (19 – 26 let)  

Kontakty:  

Telefon: 224 942 695  

e-mail: osobniasistence@rytmus.org  

web: www.rytmus.org  

 

  



Název poskytovatele:  

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje  
 Zařízení poskytovatele: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje (U skládky 1695/4, Praha 

9 - Libeň, 190 00 Praha 9) 

Centrum pro zdravotně postižené Beroun (Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1) 

Centrum pro zdravotně postižené Kladno (Hřebečská 2680, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1) 

Centrum pro zdravotně postižené Benešov u Prahy (Vlašimská 1922, Benešov, 256 01 Benešov u Prahy)  

 Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním 

postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním 

postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, 

senioři.  

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Kontakty:  

Telefon: 284 818 767, 602 601 270  

Fax: 284 818 767  

e-mail: reditelstvi@czpstredoceskykraj.cz  

web: www.czpstredoceskykraj.cz 

 

Název poskytovatele:  

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.  
Zařízení poskytovatele: Asistence POHODA (Roškotova 1737/6, Praha 4 - Braník, 140 00 Praha 4)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením  

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let)  

Kontakty:  

Telefon: 777 913 482  

Telefon: 241 400748  

e-mail: manazer.asistence@pohoda-help.cz  

web: http://www.asistent-pohody.cz 

 

Název poskytovatele:  

PROSAZ-Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením  
Zařízení poskytovatele: PROSAZ - osobní asistence (Kodymova 2526/4, Praha 13 - Stodůlky, 158 00 

Praha 58)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři  

Věková kategorie klientů: mladší děti (7 –10 let), starší děti (11 – 15 let), dorost (16 – 18 let),  

mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

Telefon: 251 614 469  

Fax: 296 113 214  

e-mail: info@prosaz.cz  

web: http://www.prosaz.cz 

 

 

 

 

 

  

http://www.prosaz.cz/


Název poskytovatele:  

Dobromysl o.p.s.  
Zařízení poskytovatele: Dobromysl o.p.s. (Bezručova 928, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři  

Věková kategorie klientů: ve věku od 3 - 80 ti let  

 
  

Název poskytovatele:  

Domov Sue Ryder, o.p.s.  
Zařízení poskytovatele: Domov Sue Ryder, o.p.s. (Michelská 1/7, Praha 4 - Michle, 140 00 Praha 4) 

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, senioři  

Věková kategorie klientů: dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

Telefon: 244 029 103  

 
 

Název poskytovatele:  

Hewer - občanské sdružení  
Zařízení poskytovatele: Středisko osobní asistence Střední Čechy (Pod strašnickou vinicí 191/13, Praha 

10 - Strašnice, 100 00 Praha 10)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři  

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Kontakty:  

Telefon: 736 505 554  

e-mail: hewer@pecovatel.cz 

web: www.pecovatel.cz 

 

Název poskytovatele:  

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.  
Zařízení poskytovatele: Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. (Petýrkova 1953/24, Praha 11 - Chodov, 148 00 

Praha 414)  

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři.  

Věková kategorie klientů: bez omezení věku  

Kontakty:  

Telefon: 272 933 662, 272 935 460  

Fax: 272 935 460  

e-mail: info@kvp.cz  

web: http://www.kvp.cz  

 

  

mailto:hewer@pecovatel.cz


Název poskytovatele:  

Občanské sdružení Melius  
Zařízení poskytovatele: Občanské sdružení Melius (Na Petřinách 310/82, Praha 6 - Veleslavín, 162 00 

Praha 616)  

Formy poskytování: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi 

Senioři.  

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

Telefon: 724 053 917  

e-mail: karel.julina@melius.cz  

web: www.melius.cz  

 

Název poskytovatele:  

ORFEUS, o. s.  
Zařízení poskytovatele: Centrum denních služeb ORFEUS (OSAS), Čimická 819/86a, Praha 8 -Bohnice, 

182 00 Praha 82  

Formy poskytování sociálních služeb: terénní  

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři  

Věková kategorie klientů: mladí dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

Telefon: 222 310 209  

Fax: 224 817 968  

e-mail: reditel@orfeus-cr.cz  

web: www.orfeus-cr.cz 

 

 

 

  

   

  

 

   

 

   

 


