
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí spoluobčané,
přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které 
působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní práce 
a šetření, kdy se nám cíleně podařilo zmapovat prostředí poskytovatelů sociálních služeb.
Informuje zejména o službách pro nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb – seniory, 
pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi, ale také pro osoby, které z různých 
důvodů žijí „na okraji“ společnosti. 
Všechny uvedené kontakty jsou kontakty na registrované poskytovatele sociálních služeb pod-
le zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro všechny je společným krédem, i zá-
konnou povinností poskytovat služby dle Standardů kvality, které jsou předpokladem udržení 
kvality poskytované služby. 
Věříme, že Vám katalog poskytne cenné informace a bude dobrým pomocníkem v případě, že 
budete vy či někdo blízký sociální službu potřebovat.

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

S účinností od 1. 1. 2007 byl zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb na základě zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, z kterého bylo čerpáno pro sestavení následujícího ad-
resáře jednotlivých zařízení poskytujících sociální služby pro obyvatele městské části Praha 5. 
Bohužel v mnoha případech byly informace neúplné a byly doplňovány z dostupných zdrojů 
(informační servery, internetové databáze fi rem a organizací).
Je však nutné také podotknout, že zde nemusí být zařazen každý výše popsaný poskytovatel so-
ciálních služeb. Prozatím ani na jedné MČ (z 57) nedošlo k automatické municipální spolupráci 
jednotlivých poskytovatelů, kteří poskytují v dané lokalitě své služby. 
V průběhu roku 2009 se pokusíme aktualizovat katalog, který podá více informací o samotných 
subjektech a realizovaných aktivitách, které jsou nabízeny občanům městské části Praha 5. 

Struktura katalogu:
 Úvod 
 Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy 
 Popis kategorie 
 Název subjektu – zařízení 
 Kontakty na uvedené zařízení 



 AZYLOVÉ DOMY § 57 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 25
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociá-
lní situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosa-
zování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za 
úplatu.

■ Arcidiecézní charita Praha – Dům Gloria
■ Diakonie ČCE – SKP v Praze 
■ Kolpingova rodina Praha 8 – Kolpingův dům
■ NADĚJE o. s. – Středisko Naděje Praha 

 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB § 45 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 12
Poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a sobě-
stačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může 
vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-
mínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutic-
ké činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

■ Centrum denních služeb o. s. Sknedam
■ Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením 

 DENNÍ STACIONÁŘE (CENTRA DENNÍCH SLUŽEB) § 46 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 31
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž si-
tuace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se po-
skytuje za úplatu.

■ Arcidiecézní charita Praha – Denní stacionář pro seniory
■ Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 – Denní stacionář

 DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM § 48 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 15
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby oso-
bám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsa-
huje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, vý-
chovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.´Služba se poskytu-
je za úplatu.

■ Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
■ Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola
■ Domov SPMP Dana
■ Palata – Domov pro zrakově postižené

 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ § 51 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 17
Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním posti-
žením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuální-
ho nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. 
Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, po-
moc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

■ BONA, o. p. s. – Chráněné bydlení skupinové
■ Eset–Help, o. s. – chráněné bydlení
■ Fokus Praha, o. s. – Dům na půli cesty Lehovec (DPC Lehovec)
■ MUDr. Martin Jarolímek – Denní psychoterapeutické sanatorium
■ Společnost DUHA – Chráněné bydlení společnosti DUHA

 INTERVENČNÍ CENTRA § 60 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 1
Intervenční centra jsou specializovaná zařízení poskytující sociální služby. Poskytují odbornou 
sociálně právní pomoc ohroženým osobám a koordinují spolupráci mezi dalšími navazujícími 
službami sociální i zdravotnické záchranné sítě. 

■ Centrum sociálních služeb Praha – Kontakt 

 KONTAKTNÍ CENTRA § 59 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 4
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závis-
lostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená 
se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazo-
vání práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

■ PROGRESSIVE o. s. – STAGE 5, Kontaktní centrum pro uživatele nealkoholových drog 
■ v hl. m. Praze
■ SANANIM – Denní stacionář
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 KRIZOVÁ POMOC § 60 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 7 
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná oso-
bám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou ře-
šit svoji nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnu-
tí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

■ Kolpingova rodina Praha 8 – Kolpingův dům
■ Diakonie ČCE – SKP v Praze 

 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA § 61 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 4
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsa-
huje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu), poskytnutí 
stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně.

■ NADĚJE o. s. – Středisko Naděje Praha
■ Armáda spásy v České republice – Nízkoprahové denní centrum Bohuslava Bureše

 NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ § 62 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 18
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým 
sociálním vyloučením. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, které jsou 
ohroženy sociálně – patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou 
společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volno-
časových aktivit. Cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních 
a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální 
situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

■ Občanské sdružení Romodrom NZDM Klub 5

 NOCLEHÁRNY § 63 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 7
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygi-
enického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zpro-
středkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem.

■ Armáda spásy v České republice – Nízkoprahové denní centrum Bohuslava Bureše
■ Centrum sociálních služeb Praha – Loď Hermes
■ NADĚJE o. s. – Dům Naděje Praha 

 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ § 37 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 118
Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné porad-
ny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných 
činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytu-
je bezúplatně.

■ Česká alzheimerovská společnost
■ Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
■ Občanské sdružení Kaleidoskop – Terapeutická komunita Kaleidoskop
■ Bílý kruh bezpečí, o. s. – centrála
■ META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
■ MUDr. Martin Jarolímek – Denní psychoterapeutické sanatorium
■ Občanské sdružení Anabell, Kontaktní centrum
■ Občanské sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství
■ Občanské sdružení Green Doors – Sociální poradna v psychiatrické léčebně
■ Občanské sdružení Romano Dives
■ Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
■ Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha západ a východ
■ Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
■ Quip – Společnost pro změnu
■ SANANIM – Centrum ambulantní detoxifikace a substituce
■ Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
■ Středisko náhradní rodinné péče
■ ŽIVOT 90, občanské sdružení OSP
■ ROZKOŠ bez RIZIKA, Poradenské centrum R–R

 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY § 44 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 40
Služby jsou ambulantní nebo pobytové a jsou poskytována osobám, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby a o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti (umožní pečující osobě ne-
zbytný odpočinek). Služba se poskytuje za úplatu.

■ Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 – Dům sociálních služeb na Neklance 15
■ Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s.

 OSOBNÍ ASISTENCE § 39 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 26
Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním po-
stižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém 
rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytu-
je za úplatu.

■ Asistence o. s. 
■ Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha
■ Pražská organizace vozíčkářů, o. s.
■ ROZKOŠ bez RIZIKA, Poradenské centrum R–R

 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA § 40 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 41
Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a senio-
rům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve speciali-
zovaných zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, po-
skytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s nezaopat-
řenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více 
dětí, účastníkům odboje 1) a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odbo-
je starším 70 let.

■ Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
■ Diakonie ČCE – SKP v Praze – Pečovatelská služba Klamovka

 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ § 43 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 5
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování 
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

■ BONA, o. p. s.

 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY § 42 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 5
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním po-
stižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, 
a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
za úplatu.

■  Tyflo Centrum Praha, o. p. s., 

 SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE § 64 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 6
Služby následné péče a služby doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči 
osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, kte-
ré absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinu-
jí. Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se po-
skytuje bezúplatně.

■ Následná péče – „Dobroduš“ – Diakonie ČCE – SKP v Praze 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
 POSTIŽENÍM § 66 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 36
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči oso-
bám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které ab-
solvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují. Služ-
ba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
bezúplatně.

■ Komunitní centrum Armády spásy
■ o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Poradenské centrum LORM Praha
■ Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha 
■ Máme otevřeno?, o. s. – Jiné odpoledne: Akce Pontony

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI § 65 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 21
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dí-
tětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku do-
padů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překo-
nat.Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služ-
ba se poskytuje bezúplatně.

■ Člověk v tísni, o. p. s – Programy sociální integrace – Praha, Programy sociální integrace 
– Praha ČLOVĚK V TÍSNI – společnost při České televizi, o. p. s.

■ Hestia, o. s. – Program Pět P
■ STŘEP – Středisko pomoci dětem a rodinám Praha 
■ Kolpingova rodina Praha 8 – Kolpingův dům

 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY § 67 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 16
Podpora dospělých osob s mentálním nebo kombinovaným postižením, které nemohou 
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pracovat ani za výjimečných podmínek v pracovních aktivitách a dovednostech. Směřu-
je ke zlepšení nebo stabilizaci sociálního, pracovního a tělesného stavu uživatele sociál-
ní služby.

► Dílny tvořivosti
► Fokus Praha, o. s. – Šicí dílna
► Výtvarná dílna Spořilov 
► Dílna Trojský vršek

 SOCIÁLNÍ REHABILITACE § 70 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 70
Jedná se o soubor specifi ckých činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby 
se zdravotním postižením směřující k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší mož-
né míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení 
vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytová-
ní sociálních služeb.

■ BONA, o. p. s. – Polyfunkční centrum Dvojí svět
■ Člověk člověku, o. s. – Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů ve spo-

lečnosti
■ Dílny tvořivosti 
■ Eset-Help, o. s. – Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou
■ O. s. Eset – Help Tréninková a resocializační kavárna Dendrit a Podporované zaměstná-

vání a Přechodné zaměstnávání
■ Fokus Praha, o. s. 
■ Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ) 
■ FORMIKA, o. s. 
■ Podporované zaměstnávání v regionech hl. m. Praha a Středočeský kraj 
■ Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
■ Máme otevřeno?, o. s. – Tranzit 
■ Máme otevřeno?, o. s. – Pracovnětréninkový program – kavárna Vesmírna, 
■ Student
■ Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér) 
■ Podpora nezávislého bydlení
■ Občanské sdružení Green Doors – Vzdělávací, nácvikové a sociálně terapeutické 
 programy 
■ APPN, o. s. 

 RANÁ PÉČE § 64 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 8
Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou se zdravotním 
postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba 
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se po-
skytuje bezúplatně.

■ Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
■ Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s. – Středisko rané péče Tamtam
■ Klub nemocných cystickou fibrózou,o. s.
■ Středisko rané péče SPRP Praha

 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC § 55 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 15
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kte-
rou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opa-
kovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. 

■ Dětské krizové centrum, o. s.
■ Elpida plus, o. p. s. – Zlatá linka seniorů
■ ROSA, o. s. – Informační a poradenské centrum – oběti domácího násilí, centrum pro 
■ Sdružení Linka bezpečí 
■ Bílý kruh bezpečí, o. s. 
■ Bílý kruh bezpečí, o. s. – centrála

 TERÉNNÍ PROGRAMY § 69 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 16
Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy riziko-
vým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživate-
le drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způso-
bu života. Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc 
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

■ Člověk v tísni, o.p.s – Programy sociální integrace – Praha, Programy sociální integrace 
– Praha ČLOVĚK V TÍSNI – společnost při České televizi, o. p. s.

■ NADĚJE o. s. – Středisko Naděje Praha
■ PROGRESSIVE o. s. – NO BIOHAZARD pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze 
■ ROZKOŠ bez RIZIKA

 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY § 68 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 4
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby závislé na 
návykových látkách nebo pro osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o za-
členění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubyto-
vání, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc 
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
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■ Občanské sdružení Kaleidoskop – Terapeutická komunita Kaleidoskop
■ SANANIM – Doléčovací centrum pro matky s dětmi
■ Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou dílnou 

 TÍSŇOVÁ PÉČE § 41 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 3
Sociálnězdravotní služba určená pro seniory a zdravotně postižené občany. Monitoruje klienta 
v jeho bytě, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje poskytnutí oka-
mžité odborné pomoci, kterou klient přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka.

■ ŽIVOT 90, občanské sdružení – TP 

 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY § 56 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 8
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním po-
stižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, 
a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje 
za úplatu.

■ APPN, o. s. – tlumočnické služby
■ o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Poradenské centrum LORM Praha

 TÝDENNÍ STACIONÁŘE § 47 
Počet registrovaných služeb na území hl. m. Prahy: 8
Týdenní stacionáře poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám 
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vy-
žaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygie-
nu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při za-
jištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se 
poskytuje za úplatu.

■ Arcidiecézní charita Praha – Týdenní stacionář pro seniory 
■ MODRÝ KLÍČ – základní škola speciální a mateřská škola speciální o. p. s. Praha 
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ABECEDNÍ SEZNAM POSKYTOVATELŮ

A ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér) 
Lidé jejichž kvalita života je snížena v důsledku psychotického onemocnění 
adresa zařízení: Pujmanové 1219/8, Praha 4-Krč, 140 00 Praha 4
web: www.osbaobab.cz 
telefon: 241 734 050 
e-mail: osbaobab@osbaobab.cz

 Arcidiecézní charita Praha 
■ Dům Gloria
■ Denní stacionář pro seniory
■ Týdenní stacionář pro seniory 

adresa zařízení: Renoirova 614/7, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
web: www.charita-adopce.cz 
telefon: 251 552 790
e-mail: glori@charita-adopce.cz
e-mail: stacionar@charita-adopce.cz

 Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností (arteterapeutický ateliér) 
Lidé jejichž kvalita života je snížena v důsledku psychotického onemocnění 
adresa zařízení: Pujmanové 1219/8, Praha 4-Krč, 140 00 Praha 4
web: www.osbaobab.cz 
telefon: 241 734 050 
e-mail: osbaobab@osbaobab.cz

 APPN, o. s. – tlumočnické služby 
adresa zařízení: Vratislavova 28/12, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28
web: www.appn.cz
telefon: 222 519 835
e-mail: appn@appn.cz

 Armáda spásy v České republice – Nízkoprahové denní centrum Bohuslava Bureše  
adresa zařízení: Tusarova 1271/60, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
web: www.armadaspasy.cz
telefon: 220 184 000
e-mail: pavel_akrman@czh.salvationarmy.org

 Asistence o. s. 
adresa poskytovatele: Na Topolce 1, 140 00 Praha 4
poštovní adresa: V Pevnosti 13/4, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28
web: www.asistence.org



telefon: 241 083 579
e-mail: stredisko@asistence.cz

 Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s. 
adresa zařízení: Brunnerova 1011/3, Praha 17-Řepy, 163 00 Praha 618
web: www.praha.apla.cz
telefon: 284 684 959 
e-mail: apla@apla.cz

B ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Bílý kruh bezpečí, o. s. – centrála 
adresa zařízení: Praha, U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 
web: www.bkb.cz
telefon: 251 512 299
e-mail: bkb.praha@bkb.cz

 Bílý kruh bezpečí, o. s. 
DONA linka, nonstop telefonická pomoc obětem domácího násilí
adresa zařízení: Praha, U Trojice 1042/2, Praha 5-Smíchov, 150 00 
web: www.bkb.cz
telefon: 257 317 110
e-mail: bkb.praha@bkb.cz

 BONA, o. p. s. – Polyfunkční centrum Dvojí svět 
adresa zařízení: Žitná 610/23, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
web: www.bona-ops.cz
telefon: 222 231 018 
e-mail: info@bona-ops.cz

 BONA, o. p. s. – Chráněné bydlení skupinové 
■ Chráněné bydlení „Kocourkov“: U Drahaně 144, Praha 8
■ Chráněné bydlení „Vila Jitka“ :U Drahaně 163, Praha 8-Bohnice
■ Chráněné bydlení „Strašnice“: Mrštíkova 205/23, Praha 10 
■ Chráněné bydlení „200“: Pod Čimickým hájem 200, Praha 8 

adresa zařízení: Pod Čimickým hájem 200/2, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
kontaktní osoba: M. Štochlová, DiS., tel. 736 483 950
telefon: 283 853 163
web: www.bona-ops.cz
e-mail: info@bona-ops.cz

C ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Centrum denních služeb o. s. Sknedam 
Adresa zařízení: Holečkova 104/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 

web: www.sknedam.cz
telefon: 257 211 618
e-mail: sknedam@volny.cz

 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha 
adresa zařízení: Wuchterlova 362/11, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6
adresa zařízení: Zborovská 46, Praha 4
web: http://czppraha.cz
telefon: 257 315 430,736 509 900
e-mail: czpp5@centrum.cz

 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 
adresa zařízení: nám. 14. října 802/11, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.csop5.cz
telefon: 257 318 995 
e-mail: csop5@volny.cz 

 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 
 – Denní stacionář 
adresa zařízení: Zubatého 330/10, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.csop5.cz
telefon: 257 318 995 
e-mail: csop5@volny.cz 

 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 
 – Dům sociálních služeb Na Neklance 15 
adresa zařízení: Na Neklance 15, Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.csop5.cz
telefon: 251 551 626 
e-mail: kralova@csop5.cz

 Centrum sociálních služeb Praha 
 – Kontakt 
adresa zařízení: Jungmannova 35/29, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
web: www.csspraha.cz
telefon: 236 005 327–8, 739 824 749
sms linka: 731 056 708 (pro neslyšící) 
e-mail: iis@csspraha.cz

 Centrum sociálních služeb Praha 
 – Loď Hermes 
adresa zařízení: Chelčického 842/39, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3 
web: www.cesop.cz
telefon: 774 986 792
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Č ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Česká alzheimerovská společnost 
adresa zařízení: Šimůnkova 1600/5, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
web: www.alzheimer.cz 
telefon: 286 883 676
e-mail: martina.rokosova@gerontocentrum.cz

 Člověk člověku, o. s. – Sdružení pro sociální práci 
 a prevenci patologických jevů ve společnosti 
adresa zařízení: Legerova 1855/20, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
web: www.clovek-cloveku.cz
telefon: 224 261 683, 736 280 146
e-mail: kontakt@clovek-cloveku.cz

 Člověk v tísni, o. p. s – Programy sociální integrace – Praha, 
 Programy sociální integrace – Praha ČLOVĚK V TÍSNI 
 – společnost při České televizi, o. p. s. 
adresa zařízení: Mahenova 494/3, Praha 5-Košíře, 150 00 Praha 5 
web: www.clovekvtisni.cz
telefon: 774 321 724
e-mail: mail@clovekvtisni.cz

D ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Diakonie ČCE – SKP v Praze 
adresa poskytovatele: Belgická 22, Praha 2, 120 00 Praha 2
web: www.skp.diakoniecce.cz
telefon: 222 520 589 
e-mail: skp@diakoniecce.cz

 Diakonie ČCE – SKP v Praze 
 – Pečovatelská služba Klamovka 
adresa zařízení: Podbělohorská 2072/7, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 
web: www.skp.diakoniecce.cz
telefon: 257 214 083 
e-mail: klamovka.skp@diakoniecce.cz

 Dílny tvořivosti 
adresa zařízení: V Pevnosti 13/4, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28 
web: www.dilnytvorivosti.cz
telefon: 241 083 273, 608 246 112 
e-mail: dilny_tvorivosti@seznam.cz

 Dílna Trojský vršek 
adresa zařízení: Troja 152, 171 00 Praha 71
web: www.fokus-praha.cz
telefon: 284 689 965
e-mail: troja@fokus-praha.cz

 Dětské krizové centrum, o. s. 
adresa zařízení: V Zápolí 1250/21, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41
web: www.ditekrize.cz
telefon: 241 480 511
e-mail: dkc@ditekrize.cz

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická 
adresa zařízení: Sulická 1597/48, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411
web: www.uspsulicka.wz.cz
telefon: 241 721 601
e-mail: usp.sulicka@seznam.cz

 Domov SPMP Dana 
adresa zařízení: Barrandovská 1010/45, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
web: www.domovdana.cz 
telefon: 251 818 370 
e-mail: reditelka@domovdana.cz

 Doléčovací centrum s chráněnými byty a chráněnou dílnou 
adresa zařízení: Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58
web: www.sananim.cz
telefon: 251 614 040 
e-mail: aftercare@sananim.cz

E ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Elpida plus, o. p. s. 
 – Zlatá linka seniorů 
web: www.elpida.cz 
telefon: 800 200 007
e-mail: zlatalinka@elpida.cz

 Eset-Help, o. s. 
 – chráněné bydlení 
adresa poskytovatele: Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
adresa zařízení: Hekrova 805/25, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415 
web: www.esethelp.cz
telefon: 272 940 879–880
e-mail: chranenebydleni@esethelp.cz, info@esethelp.cz
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 Eset-Help, o. s. – Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou 
adresa zařízení: Brandlova 1641/1, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415
web: www.esethelp.cz 
telefon: 267 914 611
e-mail: galerie.vazka@esethelp.cz

 Eset-Help, o. s. – Tréninková a resocializační kavárna Dendrit 
 a Podporované zaměstnávání a Přechodné zaměstnávání 
adresa zařízení: Hekrova 805/25, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415 
web: www.esethelp.cz
telefon: 272 937 712
e-mail: prech.zam@esethelp.cz

F ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Federace rodičů a přátel sluchově postižených o. s. 
 – Středisko rané péče Tamtam 
adresa zařízení: Holečkova 104/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.tamtam-praha.cz
telefon: 251 510 744 
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz

 Fokus Praha, o. s. – Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ) 
adresa zařízení: Dolákova 536/24, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
web: www.fokus-praha.cz
telefon: 272 769 115 
e-mail: cppz@fokus-praha.cz

 Fokus Praha, o. s. – Dům na půli cesty Lehovec (DPC Lehovec) 
Adresa zařízení: Metujská 907, Praha 14-Kyje, 198 00 Praha 98
Web: www.fokus-praha.cz
telefon: 266 610 033
e-mail: lehovec@fokus-praha.cz

 Fokus Praha, o. s. – Šicí dílna 
adresa zařízení: Povltavská 21/42, Troja, 171 00 Praha 71
web: www.fokus-praha.cz
telefon: 233 335 000 
e-mail: sici@fokus-praha.cz

 FORMIKA, o. s. 
Podporované zaměstnávání v regionech hl. m. Praha a Středočeský kraj 
adresa zařízení: Konstantinova 1476, Praha 4, 149 00 Praha 4
web: www.formika.org 
telefon: 271 910 016, 775 350 115
e-mail: formika@formika.org 

H ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
adresa zařízení: Plzeňská 68, 150 00 Praha 5-Smíchov
web: www.helppes.cz
telefon: 603 769 864 
e-mail: info@helppes.cz

 Hestia, o. s. – Program Pět P 
adresa zařízení: Štefánikova 216/21, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.hest.cz
telefon: 257 328 901 
e-mail: petp@hest.cz

J ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola 
adresa zařízení: V Pevnosti 13/4, Praha 2-Vyšehrad, 128 00 Praha 28
web: www.jus.cz
telefon: 251 813 370
e-mail: jus@jus.cz

K ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Klub nemocných cystickou fi brózou, o. s. 
adresa zařízení: Kudrnova 95/22, Praha 5-Motol, 150 00 Praha 5
web: www.cfklub.cz
telefon: 257 211 929 
e-mail: info@cfklub.cz

 Kolpingova rodina Praha 8 
 – Kolpingův dům 
Adresa zařízení: Bohnická 3/32, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81 
Web: http://kolpingpraha.cz
telefon: 283 850 113
e-mail: kolping@kolpingpraha.cz

 Komunitní centrum Armády spásy 
adresa zařízení: Lidická 797/18, Praha 5-Smíchov, 150 00 
adresa zařízení: Tusarova 60, Praha 7, 170 00
web: www. armadaspasy.cz
telefon: 257 317 866
e-mail: kc_lidicka@czh.salvationarmy.org

strana 16/17Katalog sociálních služeb 



M ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Máme otevřeno?, o. s. – Jiné odpoledne: Akce Pontony 
adresa zařízení: Hradešínská 2144/47, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
web: www.mameotevreno.cz
telefon: 222 511 216
e-mail: vstupte@mameotevreno.cz

 Máme otevřeno?, o. s. 
 – Pracovnětréninkový program – kavárna Vesmírna 
adresa zařízení: Ve Smečkách 604/5, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
web: www.mameotevreno.cz
telefon: 222 511 216 
e-mail: vstupte@mameotevreno.cz

 Máme otevřeno?, o. s. – Tranzit 
adresa zařízení: Hradešínská 2144/47, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
web: www.mameotevreno.cz
telefon: 222 511 216
e-mail: vstupte@mameotevreno.cz

META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 
adresa zařízení: Rumunská 21/29, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2
web: www.meta.cz
telefon: 222 521 446
e-mail: info@meta-os.cz

 MODRÝ KLÍČ 
 – základní škola speciální a mateřská škola speciální o. p. s. Praha 
adresa zařízení: Smolkova 567/2, Praha 12-Kamýk, 142 00 Praha 411 
web: www.modry-klic.cz
telefon: 241 715 375 
e-mail: modry.klic@asmnet.cz

 MUDr. Martin Jarolímek – Denní psychoterapeutické sanatorium 
adresa zařízení: Nad Ondřejovem 890/36, Praha 4-Podolí, 140 00 Praha 4 (léčba psychóz)
telefon: 241 444 198, 241 444 533 
e-mail: qondrejov@quck.cz
adresa zařízení: Medkova 2, 142 00 Praha 4 (krizové oddělení)
e-mail: dpsmedkova@centrum.cz
telefon: 261 227 944
adresa zařízení: Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4 (oddělení pro léčbu neuróz)
e-mail: dsppetiskova@seznam.cz
telefon: 241 442 793
web: www.ondrejov.cz

N ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 NADĚJE o. s. – Středisko Naděje Praha 
adresa zařízení: Dům Naděje Praha, Husitská 110/70, 130 00 Praha 3
e-mail: husitska.praha@nadeje.cz
adresa zařízení: Dům Naděje Praha Na Slupi 1484/12, Praha 2, 128 00 Praha 2
telefon: 222 783 957
adresa zařízení: Otínská 1052/43, 153 00 Praha-Radotín
adresa zařízení: K prádelně 135/2, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 10
adresa zařízení: Rybaltova 351/31, Praha 10-Vršovice, 106 00 Praha 10
adresa zařízení: U Bulhara 46, Praha 2, 120 00 Praha 2
adresa zařízení: Bolzanova 7, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
telefon: 222 521 110
e-mail: nadeje@nadeje.cz
web: www.nadeje.cz

 Následná péče 
 – „Dobroduš“ – Diakonie ČCE – SKP v Praze 
adresa zařízení: Belgická 374/22, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2 
web: www.dobrodus.soscentrum.cz
telefon: 222 521 912
e-mail: dobrodus@diakoniecce.cz

O ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Občanské sdružení Anabell, Kontaktní centrum 
adresa zařízení: Drtinova 199/1a, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.anabell.cz
telefon: 775 904 778
e-mail: praha@anabell.cz

 Občanské sdružení Élektra 
 – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství 
adresa zařízení: Michnova 1622/4, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415) 
web: www.centrumelektra.cz 
telefon: 272 911 110
e-mail: info@centrumelektra.cz

 Občanské sdružení Green Doors 
 – Sociální poradna v psychiatrické léčebně 
adresa zařízení: Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 
telefon: 284 016 517
e-mail: monika.kohoutova@centrum.cz   
web: www.greendoors.cz
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 Občanské sdružení Green Doors – Vzdělávací, nácvikové 
 a sociálně terapeutické programy 
adresa zařízení: Na Maninách 1237/38, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7
web: www.greendoors.cz
telefon: 220 951 468 
e-mail: mirka@greendoors.cz

 Občanské sdružení Kaleidoskop 
 – Terapeutická komunita Kaleidoskop 
adresa zařízení: Svornosti 852/7, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.kaleidoskop-os.cz
telefon: 257 321 020 
e-mail: jones@kaleidoskop-os.cz 

 Občanské sdružení Romano Dives 
adresa zařízení: Plzeňská 2076/174, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 
web: –
telefon: 775 282 005
e-mail: romanodives@tiscali.cz

 Občanské sdružení Romodrom NZDM Klub 5 
adresa zařízení: Plzeňská 2076/174, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 
web: www.romodrom.cz 
telefon: 739 592 530 
e-mail: info@romodrom.cz 

 o. s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, 
 Poradenské centrum LORM Praha 
adresa zařízení: Zborovská 96/62, Praha 5, 150 00 Praha 5
web: www.lorm.cz
telefon: 257 314 012
e-mail: info@lorm.cz
 

P ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Palata – Domov pro zrakově postižené 
adresa zařízení: Na Hřebenkách 737/5, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: http://palata.cz
telefon: 257 311 930
e-mail: servis@palata.cz

 Podpora nezávislého bydlení 
Lidé jejichž kvalita života je snížena v důsledku psychotického onemocnění 
adresa zařízení: Pujmanové 1219/8, Praha 4-Krč, 140 00 Praha 4
web: www.osbaobab.cz

telefon: 241 734 050 
e-mail: hana.merkova@osbaobab.cz

 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
adresa zařízení: Ječná 548/7, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2, 
web: www.diskriminace.cz
telefon: 270 003 289
e-mail: poradna@diskriminace.cz
 
 Poradna pro rodinu, manželství 
 a mezilidské vztahy Praha západ a východ 
adresa zařízení: Viktora Huga 377/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.poradnaprahazv.eu
telefon: 257 325 638
e-mail: poradna.zborovska@seznam.cz

 Pražská organizace vozíčkářů, o. s. 
adresa zařízení: Benediktská 688/6, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
web: www.pov.cz
telefon: 224 827 210
e-mail: pov@pov.cz

 PROGRESSIVE o. s. 
 – NO BIOHAZARD program pro uživatele 
 nealkoholových drog v hl. m. Praze 
adresa zařízení: Janáčkovo nábř. 476/43, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5
web: www.progressive-os.cz 
telefon: 284 811 328
e-mail: nobiohazard@progressive-os.cz

 PROGRESSIVE o. s. – STAGE 5, Kontaktní centrum 
 pro uživatele nealkoholových drog v hl. m. Praze 
adresa zařízení: Mahenova 294/4, Praha 5-Košíře, 150 00 Praha 5
web: www.progressive-os.cz
telefon: 257 217 871
e-mail: stage5@progressive-os.cz

Q ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Quip – Společnost pro změnu 
adresa zařízení: Studentská 541/3, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6 (kancelář)
web: www.kvalitavpraxi.cz
telefon: 233 322 319
e-mail: info@kvalitavpraxi.cz 
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R ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 ROSA, o. s. – Informační a poradenské centrum – oběti domácího násilí, 
 centrum pro týrané a osamělé ženy 
adresa zařízení: Podolská 242/25, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
web: www.rosa-os.cz
telefon: 241 432 466
SOS telefon: 602 246 102 (Po-Pá: 9-18 hod.)
e-mail: info@rosa-os.cz, poradna@rosa-os.cz

 ROZKOŠ bez RIZIKA, Poradenské centrum R-R 
adresa zařízení: Bolzanova 1615/1, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
web: www.rozkosbezrizika.cz
telefon: 224 234 453
e-mail: rozkospraha@rozkosbezrizika.cz
e-mail: kancelar@rozkosbezrizika.cz

S ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 SANANIM – Centrum ambulantní detoxifi kace a substituce 
adresa zařízení: Spálená 78/12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
kancelář vedení: bendova@sananim.cz
telefon: 284 822 872
web: www.sananim.cz 
e-mail: cadas@sananim.cz 

 SANANIM – Doléčovací centrum pro matky s dětmi 
adresa zařízení: Ovčí hájek 2549/64a, Praha 13-Stodůlky, 158 00 Praha 58 
web: www.sananim.cz
telefon: 251 614 040 
e-mail: aftercare@sananim.cz

 SANANIM – Denní stacionář 
adresa zařízení: Janovského 1348/26, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7 
web: www.sananim.cz
telefon: 283 872 186
e-mail: stacionar@sananim.cz; kacko@sananim.cz

 Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, 
 Chráněné bydlení společnosti DUHA 
adresa poskytovatele: Českolipská 621, 190 00 Praha 9
web: www.spolecnostduha.cz
telefon: 286 586 353, 286 891 374
e-mail: duha@spolecnostduha.cz

 Sdružení Linka bezpečí 
adresa poskytovatele: Ústavní 91/7, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
web: www.linkabezpeci.cz
telefon: 266 727 976
linka bezpečí: 116 111 nebo 800 155 555 
rodičovská linka: 840 111 234
linka vzkaz domů: 800 111 113
e-mail: info@linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz 

 Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách 
adresa zařízení: Květnového vítězství 361/55, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415 
web: www.sdruzenicmp.cz
telefon: 241 721 518, 724 172 905
e-mail: scmp@volny.cz

 Středisko náhradní rodinné péče 
adresa zařízení: Jelení 91/7, Praha 1-Hradčany, 118 00 Praha 1
web: http://nahradnirodina.cz
telefon: 233 355 309
e-mail: info@nahradnirodina.cz

 Středisko rané péče SPRP Praha 
adresa zařízení: Trojická 387/2, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28 
web: www.ranapece.cz
telefon: 224 826 860 
e-mail: praha@ranapece.cz

 STŘEP – Středisko pomoci dětem a rodinám Praha 
adresa zařízení: Senovážná 995/2, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
web: www.strep.cz
telefon: 224 232 261
e-mail: strep@centrum.cz

 Student 
 Lidé, jejichž kvalita života je snížena 
 v důsledku psychotického onemocnění 
adresa zařízení: Pujmanové 1219/8, Praha 4-Krč, 140 00 Praha 4
web: www.osbaobab.cz
telefon: 241 734 050 
e-mail: fi lip.abramcuk@osbaobab.cz

T ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Tyfl o Centrum Praha, o. p. s. 
adresa zařízení: Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1 
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web: www.tyfl oservis.cz 
telefon: 221 462 362 
e-mail: praha@tyfl oservis.cz 

V ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 Výtvarná dílna Spořilov 
adresa zařízení: Roztylské nám. 2772/44, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41 
web: www.fokus-praha.cz
telefon: 272 769 915
e-mail: sporilov@fokus-praha.cz

Ž ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

 ŽIVOT 90, občanské sdružení OSP 
adresa poskytovatele: Karoliny Světlé 286/18, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1
web: www.zivot90.cz
telefon: 222 333 555 
e-mail: sekretariat@zivot90.cz

ZDROJE
1) Registr poskytovatelů sociálních služeb: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1228072154806_1
2) Katalog MČ Praha 5: 

http://www.kpss5.cz/katalog-sluzeb.php
3) Šetření poskytovatelů – Pět pilířů pro pětku

Katalog sociálních služeb 

TIRÁŽ Zadavatel 
MČ Praha 5

Grafi cké zpracování 
Agentura GM
Zborovská 30 
Praha 5-Smíchov
155 00

Náklad 
2000 kusů

Vydání 
Vydání první
V Praze roku 2008

Neprodejné



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


