
 

 

Přílohy 

 

I. Seznam specializovaných pracovišť 

Seznam poskytovatelů služeb pro hlavní město Praha 

Zařízení  

ALZHEIMER HOME ZÁTIŠÍ (Urešova 1757, Kunratice, 148 00, Praha 414) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

senioři 

Věková kategorie 

starší 40 let 

webové stránky 

www.alzheimerhome.cz 

 

Zařízení 

Arcidiecézní charita Praha (Domov se zvláštním režimem, Renoirova 614/7, Praha 5 – 

Hlubočepy, Praha 152 52) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů 

osoby starší 55 let 

webové stránky 

www.praha.charita.cz 

 

 

http://www.alzheimerhome.cz/
http://www.praha.charita.cz/


 

 

Zařízení  

Centrin (Libocká 271/1, Praha 6 – Liboc, Praha 162 00) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů 

dospělí (27 – 64) 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.centrin.cz 

 

Zařízení  

Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček (Moskevská 120/21, Praha 10 – 

Vršovice, Praha 101 00) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů 

dospělí (27 – 64) 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.csop.cz 

 

Zařízení  

Domov se zvláštním režimem Zvonkova (Zvonková 2902/6, Praha 10-Záběhlice, 106 

00 Praha 106) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

http://www.centrin.cz/
http://www.csop.cz/


 

 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů 

dospělí (27 – 64) 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.csop10.cz 

 

Zařízení  

Domov pro seniory Ďáblice - Domov Modřínová (Modřínová 1699/1, Praha 8-

Kobylisy, 182 00 Praha 82) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

senioři 

Věková kategorie klientů 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři ( nad 80 let) 

webové stránky 

www.ddablice.cz 

 

Zařízení  

Domov se zvláštním režimem (Thákurova 534/10, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

senioři 

Věková kategorie klientů 

mladší senioři 

starší senioři 

webové stránky 

http://www.csop10.cz/
http://www.ddablice.cz/


 

 

www.dsepurkynove.cz 

 

Zařízení  

Domov pro seniory Kobylisy (Mirovická 1027/19, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

senioři 

Věková kategorie klientů 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.ddkobylisy.cz 

 

Zařízení  

Domov pro seniory Malešice (Rektorská 577/5, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

Věková kategorie klientů 

starší 55 let 

webové stránky 

www.malesiceds.cz 

 

Zařízení  

Domov pro seniory Zahradní Město (Sněženková 2973/8, Praha 10-Záběhlice, 106 00 

Praha 106) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

http://www.dsepurkynove.cz/
http://www.ddkobylisy.cz/
http://www.malesiceds.cz/


 

 

senioři 

webové stránky 

www.dszm.cz 

 

Zařízení  

Domov seniorů Vysočany (Bassova 32/14, Praha 9-Vysočany, 190 00 Praha 9) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby se zdravotním postižením 

senioři 

Věková kategorie klientů 

starší 50 let 

webové stránky 

www.dsvysocany.cz 

 

Zařízení  

Senior rezidence Klamovka (Jinonická č.ev. 3, Košíře, 150 00 Praha 5) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

osoby s chronickým onemocněním 

osoby s jiným zdravotním postižením 

senioři 

Věková kategorie klientů 

starší 50 let 

webové stránky 

www.srklamovka.cz 

 

Zařízení  

http://www.dszm.cz/
http://www.dsvysocany.cz/
http://www.srklamovka.cz/


 

 

Domov NAUTIS Libčice (Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou) 

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

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s jiným zdravotním postižením 

osoby s tělesným postižením 

Věková kategorie klientů 

mladší děti (7 – 10) 

starší děti (11 – 15) 

dorost (16 – 18) 

mladí dospělí (19 – 26) 

dospělí (27 – 64) 

webové stránky 

www.praha.apla.cz 

 

Zařízení  

Domov Hejnická (Hejnická 538/30, Praha 9-Střížkov, 190 00 Praha 9) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

senioři 

Věková kategorie klientů 

služba je určena osobám od 60 let 

webové stránky 

www.cckp9.cz/sluzby 

 

Zařízení  

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha (U vojenské 

nemocnice 1200/1, Praha 6-Břevnov, 162 00 Praha 616) 

Formy poskytování sociálních služeb 

http://www.praha.apla.cz/
http://www.cckp9.cz/sluzby
http://www.cckp9.cz/sluzby


 

 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

senioři 

Věková kategorie klientů 

mladší senioři (65 – 80) 

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.uvn.cz 

 

Seznam poskytovatelů sociálních služeb pro Pelhřimov 

Zařízení  

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (Proseč 1, Pošná, 395 01 

Pacov) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním onemocněním 

senioři 

Věková kategorie klientů 

dospělí, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu - mladší senioři 

(65 - 80 let) - starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.ddprosecposna.cz 

 

 

Zařízení  

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (Březinova 506, 394 03 Horní 

Cerekev) 

Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace (Březinova 507, 394 03 Horní 

Cerekev) 

Formy poskytování sociálních služeb 

http://www.uvn.cz/
http://www.ddprosecposna.cz/


 

 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s jiným zdravotním postižením 

Věková kategorie klientů 

starší děti (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) 

webové stránky 

www.domovjerabina.cz 

 

Zařízení  

Dům seniorů - Domov důchodců (Malovcova 1080, 395 01 Pacov) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

osoby s chronickým duševním postižením 

Věková kategorie klientů 

dospělí (55 - 64 let) 

mladší senioři (65 - 80 let)  

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.dsddpacov.cz 

 

 

Zařízení  

Nemocnice Počátky, s.r.o (Havlíčkova 206, 394 64 Počátky) 

Formy poskytování sociálních služeb 

pobytové 

Cílová skupina klientů 

http://www.domovjerabina.cz/
http://www.dsddpacov.cz/


 

 

osoby s chronickým duševním postižením 

Věková kategorie klientů 

dospělí (27 - 64 let) 

mladší senioři (65 - 80 let)  

starší senioři (nad 80 let) 

webové stránky 

www.ldn-pocatky.cz 

 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1459798295235_1 

 

 

http://www.ldn-pocatky.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1459798295235_1


 

 

II. Domovní řád Domova pro seniory Kobylisy 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


