PROGRAM
Dny nevládních neziskových organizací na pěsí zóně Anděl
24. - 26. září 2012 vždy od 13:00 do 18:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

24.9.2012
Téma dne: Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání
Patron: Ing. Vlasta Váchová
Armáda spásy v ČR
10. Portus Praha o.s.
Bílý kruh bezpečí o.s.
11. Prak o.s.
Cestou necestou o.s.
12. Prev-Centrum o.s.
Forum 50%
13. proFem o.p.s.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
14. Progressive o.s.
Kolpingova rodina
15. SANANIM
Kulturní a mateřské centrum Barrandov
16. Tyfloservis
Lata o.s.
17. Veselý Smíchov o.s.
Občanská poradna o.s. Společnou cestou
18. Život 90

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25.9.2012
Téma dne: Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí
Patron: PhDr. Marie Hakenová - Ulrichová
ADRA o.s.
9. Na houpacím koni o.s.
Český helsinský výbor
10. Naděje o.s.
Český výbor pro UNICEF
11. Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Člověk v tísni o.p.s
12. Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi
DIAKONIE ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
13. Sdružení pro integraci a migraci o.s.
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
14. Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s
15. Středisko výcviku vodicích psů Sons ČR
Klíček - nadační fond
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26.9.2012
Téma dne: Dobrovolnictví + Sociálni oblast a zdraví
Patron: Mgr. Diana Bubníková
APLA Praha, střední Čechy, o.s.
10. Klub nemocných cystickou fibrózou o.s.
BONA o.p.s
11. MDA RIDE o.s.
Cesta domů o.s.
12. Občanské sdružení Anabell
Dobrovolnické centrum FN v Motole
13. Palata - domov pro zrak. postižené
Domov SPMP Dana
14. Sdružení CMP o.s.
Fokus Praha o.s.
15. Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže
Green doors o.s.
16. SIMPatická kavárna
HESTIA, Program Pět P
17. Svaz postižených civil. chorobami v ČR, o.s.
Hewer - občanské sdružení
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ADRA o.s.
Posláním organizace Adra je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na rasovou, národnostní, genderovou,
náboženskou, politickou či kulturní identitu. Působí při mimořádných událostech doma i v zahraničí
prostřednictvím humanitární pomoci. V rámci ČR Adra také provozuje deset dobrovolnických center,
která vybírají, školí a vysílají dobrovolníky ve 27 městech.
ADRA o.s., Klikatá 1238/90c, 158 00, Praha 5
Tel.: 257 090 640, Email: adra@adra.cz, www.adra.cz
Statutární zástupce organizace: Jan Bárta

APLA Praha, střední Čechy, o.s.
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. poskytuje komplexní sociální služby osobám s poruchami autistického
spektra (PAS), jejich rodinám, ale i odborné veřejnosti a zařízením které o lidi s PAS pečují nebo jim poskytují
služby (vzdělávání, supervize). Prostřednictvím sociálních služeb, publikační činnosti, zapojením se do
komunitního plánování sociálních služeb a systematickou osvětou od roku 2003 podporujeme profesionální
péči o lidi s autismem a jejich blízké především v těchto oblastech:
psychologické a psychiatrické služby (diagnostika, kognitivně-behaviorální terapie)
sociální služby (raná péče, odlehčovací služby, soc. aktivizační služby, sociální rehabilitace, odbor. poradenství)
domov se zvláštním režimem - Domov Libčice
podpora rodin (odborné poradenství, odlehčovací služba, klubovna, rekondiční tábory, vzdělávací kurzy aj.)
vzdělávací, prac. a soc. odborné programy pro lidi s PAS (podporované zaměstnání, chráněné bydlení, aj.)
vzdělávání odborníků, zejména psychologů, lékařů, pedagogů a pomocného personálu
informovanost a osvěta odborné i laické veřejnosti
Provozujeme internetové stránky: www.praha.apla.cz, www.autismus.cz, www.aspergeruvsyndrom.cz
APLA Praha, Střední Čechy, o.s. je stálým členem a členem správní rady mezinárodní organizace Autism-Europe
se sídlem v Bruselu, která prosazuje zájmy a práva lidí s autismem a jejich rodin v Evropě.
Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, střední Čechy, o.s., Brunnerova 1011/3, Praha 17
Tel.: 284 684 959, Email: apla@apla.cz, www.praha.apla.cz
Statutární zástupce organizace: PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

ARMÁDY SPÁSY
Komunitní centrum Armády spásy nabízí pomoc a podporu seniorům a lidem pobírajícím invalidní důchod
nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, jako jsou například: osamělost, nedostatek sociálních kontaktů,
neschopnost orientovat se v sociálním systému dávek a navazujících služeb. Zaměřuje se na prevenci
sociálního vyloučení a proti zneužití práv seniorů ve společnosti. Komunitní centrum nabízí aktivizační služby
pro seniory, prostřednictvím kterých mohou samostatně navázat a rozvíjet nové vztahy, udržovat fyzický,
psychický i duchovní stav v rovnováze a posílit důstojnost a kvalitu života člověka ve stáří.
Komunitní centrum se snaží o podporu samostatného života seniora, a to udržet ho aktivním co nejdéle
v jeho přirozeném prostředí domova.
Armády spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00, Praha 5
Tel.: 251106424, Email: ustredi@armadaspasy.cz, www.armadaspasy.cz

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ o.s.
Bílý kruh bezpečí o.s. poskytuje odbornou, bezplatnou, nestrannou a diskrétní pomoc
obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech včetně morální a emocionální podpory.
Bílý kruh bezpečí, o.s., U Trojice 1042/2, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 317 110, Email: bkb.praha@bkb.cz, www.bkb.cz
Statutární zástupce organizace: Petra Vitoušová

BONA o.p.s
BONA, o.p.s. usiluje o opětovné začlenění lidí s duševní poruchou do společnosti a o zkvalitnění jejich
života při zachování důstojných životních podmínek.
Cílová skupina - dospělí lidé s duševní poruchou, která významně ovlivnila způsob jejich života.
Poskytované sociální služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace.
Bona o.p.s. Pod Čimickým hájem 177/1, 180 00, Praha 8
Tel.: 283 853 163, Email: info@bona-ops.cz, www.bona-ops.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Aleš Lang
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CESTA DOMŮ o.s.
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Vedle
provozu Domácího hospice poskytuje odborné poradenství, odlehčovací služby, půjčuje pomůcky, nabízí
služby veřejné paliativní knihovny a provozuje dobročinný obchod. Věnuje se ediční a edukační činnosti,
pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.
Cesta domů o.s., Bubenská 3, Praha 7, 170 00
Tel.: 777 702 463, Email: info@cestadomu.cz, www.cestadomu.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Marek Uhlíř

CESTOU NECESTOU o.s.
Hlavním projektem je Centrum pro rodinu cestou necestou, o.s., - Plzeňská 174, Praha 5.
Centrum poskytuje psychosociální podporu rodinám s dětmi v obtížné životní situaci,
s cílem vytvořit stabilní a citově vřelé prostředí pro zdravý vývoj dítěte.
Cestou necestou o.s., Náplavní 2013/1, 120 00, Praha 2
Tel.: 775 262 077, Email:info@cestounecestou.org, www.cestounecestou.org
Statutární zástupce organizace: Mgr. Kateřina Dunovská

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva působící od roku 1988.
Specializuje se na problematiku trestního řízení, trestu odnětí svobody, práci policie a také se zabývá
problematikou rovných příležitostí, diskriminace a rasizmu.
Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 221 141, Email: marketa.kovarikova@helcom.cz, www.helcom.cz
Statutární zástupce organizace: Markéta Kovaříková

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF
UNICEF již více než 65 let pomáhá znevýhodněným dětem v méně rozvinutých oblastech světa. Byl založen
v roce 1946 za účelem pomoci dětem postiženým 2. světovou válkou. Své nezastupitelné místo má - bohužel
i v dnešním světě. Bez jeho pomoci by umíraly miliony dětí, kterým je stále ještě odepřeno právo na
zdraví, přiměřenou výživu, vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv jiným zneužíváním.
Každou hodinu umírají stovky dětí z důvodů, kterým lze předcházet.
UNICEF proto systematicky rozvíjí dlouhodobé programy pomoci, které jsou zaměřeny především na oblast
zdravotní péče, výživy, vzdělání a ochranu dětských práv. Působí ve více než 150 zemích světa a na svoje
aktivity získává finanční prostředky výhradně z dobrovolných příspěvků jednotlivců, firemní filantropie
a prodeje pohlednic a zboží UNICEF.
Český výbor pro UNICEF, Elišky Peškové 17/741, 150 21, Praha 5
Tel.: Tel.: 257199828, Email: afoltynek@unicef.cz, www.unicef.cz
Statutární zástupce organizace: Pavla Gomba

ČLOVĚK V TÍSNI
Společnost Člověk v tísni o.p.s. začala v sociálně vyloučených lokalitách působit v roce 1999. Zpočátku se
jednalo především o standardní metody sociální práce s lidmi žijícími v sociálním vyloučení. Terenní sociální
práce byla záhy rozšířena o další služby, především o kariérní a pracovní poradenství, podporu vzdělávání
v rodinách i ve školách a vzdělávací aktivity pro státní i nestátní instituce.
Člověk v tísni, o.p.s., Mahenova 3, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 350 890; Email: mail@clovekvtisni.cz, www.clovekvtisni.cz
Statutární zástupce organizace: Šimon Pánek
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DIAKONIE ČCE
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze zajišťuje pečovatelskou službu, azyl pro matky s dětmi
terénní sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi + dobrovolnický projekt pomoci dětem.
Dobroduš – ambulantní následná péče pro osoby s duševním onemocněním + terénní dobrovolnický projekt,
ambulantní krizová pomoc SOS centrum Diakonie
Diakonie ČCE - SKP v Praze, Bruselská 4, 120 00, Praha 2
Tel.: 222 520 589, 777 734 170, Email:skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Libuše Roytová

DIAKONIE ČCE
Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách podporuje rodiny dětí a dospělých s mentálním, pohybovým
a kombinovaným postižením tak, aby mohly žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života. Dospělým lidem
s postižením vytváříme podmínky, které přispívají k jejich maximálnímu zapojení do přirozeného života, v němž žijí
a pracují.
DIAKONIE ČCE, středisko v Praze 5 - Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00, Praha 5
Tel.: 235 517 303, Email:stodulky@diakonie.cz, www.diakoniep13.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jakub Suchel

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FN V MOTOLE
Úkolem Dobrovolnického centra je poskytnout oporu dobrovolníkům. Ti se snaží především aktivně zlepšit
duševní pohodu pacientů a podílet se tak na jejich efektivním uzdravení. Dobrovolníci pomáhají pravidelně či
nárazově, individuálně i skupinově, nebo se mohou také zapojit v rámci zooterapie a canisterapie. Smyslem
dobrovolnických aktivit je zpříjemnění doby hospitalizace dětských i dospělých pacientů, vyplnění jejich
volného a často dlouhého času v nemocnici a oživení atmosféry na nemocničních odděleních.
Dobrovolnické centrum FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 431 970, Email: dobrovolnik@fnmotol.cz, www.dcmotol.cz
Statutární zástupce organizace: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

DOMOV SPMP DANA
Domov Dana nabízí pobytovou službu pro 8 žen s mentálním postižením.
Bydlení se nachází v rodinném domě na Praze 5, kde poskytujeme po celý rok nepřetržitou asistenční službu.
Podporujeme obyvatelky v aktivitách i mimo Domov a další návazných službách včetně rozvíjení dovedností.
Domov SPMP Dana, Barandovská 45, 150 00, Praha 5
Tel.: 604 570 938, Email: reditelka@domovdana.cz, www.domovdana.cz
Statutární zástupce organizace: Jana Plíšková

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy se zabývá volnočasovými aktivitami a zájmovým vzděláváním dětí
a mládeže v přírodovědné oblasti. Pořádáme kroužky, tábory, akce pro veřejnost, výukové programy pro
školy, Centrum předškolních dětí, odbornostní soutěže. Pro odpočinek, relaxaci a poznání slouží areál
s výběhy zvířat, tropickým teráriem, skleníky, naučnou stezkou i dendrologickou expozicí.
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5 - Smíchov
Tel.: 222 333 860, Email: doktorova@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Libor Bezděk
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FOKUS PRAHA
Jsme nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990.
Nabízíme komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.
Snažíme se, aby od nás každý klient odcházel vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe
vybavený pro praktický život. Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.
Fokus Praha o.s., Dolákova 24, 181 00, Praha 8
Tel.: 233551241, Email: fokus@fokus-praha.cz, www.fokus-praha.cz
Statutární zástupce organizace:

FORUM 50%
Snažíme se o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve společnosti, především ve veřejném životě a v politice.
Podporujeme aktivní občanskou společnost.
Usilujeme o transparentnější fungování politiky.
Nabouráváme genderové stereotypy a ovlivňujeme veřejné mínění.
Hlavním principem naší činnosti je nadstranickost.
Aktivity - vzdělávací, osvětové, publikační a mediální.
Fórum 50 %, o.p.s., Plzeňská 846/66, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 216 170, mob: 774 411 151; Email: info@padesatprocent.cz, www.padesatprocent.cz
Statutární zástupkyně organizace: Jana Smiggels Kavková - ředitelka

Green Doors o.s.
Občanské sdružení Green Doors je nestátní, nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální
rehabilitací lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Zaměřujeme se především na práci s mladými, krátkodobě
nemocnými klienty, které podporujeme v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji
do běžného života.
Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům komplexní podporu v oblasti přípravy na práci.
Green Doors o.s., Křižíkova 76/61, 186 00, Praha 8
Tel.: 220951468; Email: kancelar@greendoors.cz, www.greendoors.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Lucie Broukalová

Helppes
Helppes pomáhá osobám se zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených asistenčních, signálních
a vodicích psů a poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících sociálních služeb, od zaškolení žadatele
o psa, po následné služby po celou dobu činné služby psa.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s., Mikovcova 9/531, 120 00 Praha 2
Tel.: 603 769 864; Email: info@helppes.cz; www.helppes.cz
Statutární zástupce organizace:

HESTIA o.s. Program Pět P
Program Pět P je dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli
způsobem v životě složitější než jejich vrstevníci. Program stojí na pravidelném setkávání dítěte a dobrovolníka.
Základním kamenem je volnočasová aktivita a přátelský vztah.
HESTIA, o.s. provozuje i další mentoringové programy pro děti – program KOMPAS a program 3G – Tři generace.
HESTIA o.s. Program Pět P, Štefánikova 21, Praha 5
tel. 257 328 901, Email: petp@hest.cz, www.hest.cz
Statutární zástupce organizace: PhDr. Jiří Tošner
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HEWER - občanské sdružení
Poskytovatel služeb osobní asistence
Smyslem osobní asistence jsou služby, které seniorům, zdravotně, tělesně či mentálně znevýhodněným
spoluobčanům bez rozdílu věku umožňují zůstávat i přes mnohá omezení co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Služby osobní asistence poskytujeme 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků, s minimálním střídáním
asistentů u jednoho klienta.
Pomůžeme Vám s péči o sebe, s osobní hygienou a koupáním, s vařením a pojídáním jídla, s péčí o
domácnost a nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou či sportem, s dalšími
úkony běžného živoota a navíc s Vámi osobní asistent posedí, popovídá si, kdykoli si budete přát.
Hewer - občanské sdružení, Pod strašnickou vinicí 13/191, 100 00, Praha 10
Tel.: 274 781 341, Email: praha@hewer-os.cz, www.pecovatel.cz

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR
Nabízíme dětem partu kamarádů, se kterou mohou zažívat rozličné aktivity. Děti se scházejí každý týden
v menších skupinkách (družinách) v klubovně, kde během her rozvíjí své znalosti, dovednosti i týmového
ducha. O víkendech vyrážíme za dobrodružstvím do přírody, o prázdninách pak podle jednotlivého oddílu
na dvou až třítýdenní tábor.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko HIAWATHA Praha, Zoubkova 1203/8, 150 00, Praha 5
Tel.: 731 473 350, Email: info@hiawatha.cz, www.hiawatha.cz
Statutární zástupce organizace: Zbyněk Kocman

KLUB NEM. CYSTICKOU FIBRÓZOU o.s.
Posláním Klubu nemocných CF je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou a dále zvyšování
informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.
Klub nemocných cystickou fibrózou o.s., Kudrnova 22/95, 150 00, Praha 5
Tel.: 608 946 762; Email: info@cfklub.cz; www.slanedeti.cz
Statutární zástupce organizace: Bc. Lenka Eislerová, DiS.

KOLPINGOVA RODINA Praha 8
Sociální služby pro matky s dětmi - azylový dům, krizová pomoc, SAS pro rodiny s dětmi
Kolpingova rodina Praha 8, Bohnická 3, 181 00, Praha 8.
Tel.: 283 850 113, Email: kolping@kolpingpraha.cz, www.kolpingpraha.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jana Zemanová

KMC BARRANDOV
Kulturní a mateřské centrum Barrandov je občanské sdružení rodičů, které funguje na sídlišti
Barrandov nepřetržitě od roku 1993. Najdete u nás pestrou každodenní nabídku programů pro
rodiny s dětmi ve věku 0 - 7 let, odborné kurzy, semináře, odborníky na poradenství pro celou
rodinu (masáže kojenců, psychologická pomoc, poruchy učení, homeopatické poradenství,
aromaterapie), volnočasové aktivity.
Kulturní a mateřské centrum Barrandov, Werichova 981, 152 00 Praha 5
Tel.: 251 816 686 ; Email: info@kmcbarrandov.cz; www.kmcbarrandov.cz
Statutární zástupce organizace: Petra Jelenová
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KLÍČEK - NADAČNÍ FOND
Hlavním cílem je zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin, posilovat roli rodiče v péči
o nemocné dítě, vybudovat a provozovat dětský hospic, pomáhat při zavádění role herního pracovníka na dětská
oddělení. Spravujeme a provozujeme ubytovnu pro rodiče hospitalizovaných dětí ve FN Praha - Motol, první
respitní a hospicový dům pro děti v posázavských Malejovicích, Mětské nemocnici Ostrava zaměstnáváme herní
specialistky, půjčujeme nákladnější ošetřovatelské vybavením rodinám s vážně nemocnými dětmi.
Nadační fond a Sdružení Klíček, Renoirova 654, 152 00 Praha 5
Tel.: 775 204 109; Email: klicek@klicek.org; www.klicek.org
Statutární zástupce organizace: Csaba Farkas

LATA o.s.
Lata pracuje s pražskými dětmi a mladými lidmi (ve věku 13–26 let), kteří řeší situace, jež nemohou nebo neumí
zvládnout vlastními silami, a potýkají se s potížemi nejrůznějšího rázu – s vrstevníky, v rodině, ve škole, s
trávením volného času, nejrůznějšími psychickými obtížemi spojenými s obdobím dospívání a stavěním se
na vlastní nohy apod.
Lata jim nabízí podporu v podobě mladého člověka-dobrovolníka (18–30 let), který pro ně bude mít každý týden
2–3 hodiny, návrhy k trávení společného času a prostor k naslouchání, jenž může vnést nové světlo do obtížné
situace a pomoci klientovi rozšířit jeho možnosti.
Lata o.s.,Senovážné náměstí 24, 110 00, Praha 1
Tel.: 234621361; Email:info@lata.cz; www.lata.cz
Statutární zástupce organizace:

MDA RIDE o.s.
MDA RIDE je společnost lidí, kteří se rozhodli dlouhodobě pomáhat lidem s nervosvalovým
postižením, známým jako svalová dystrofie.
MDA RIDE o.s., Zubatého 10/330, 150 00, Praha 5
Tel.: 602 309 158; Email:harleykada@volny.cz; www.mdaride.cz
Statutární zástupce organizace: Josef Kadeřábek

NA HOUPACÍM KONI
Centrum pro rodiče a děti "Na houpacím koni" - kurzy a kroužky pro děti, pro rodiče s dětmi a pro dospělé.
Nadšení rodičů, kteří k nám chodí, radost jejich dětí v kroužcích a při hře, pláč při nucení k odchodu, obava
rodičů neplánovaně se našemu podniku přiblížit, aby děti nevyžadovaly "jít do koníčka".
To vše nás potvrzuje, že se jedná o dobrou věc, která lidem chyběla a je jim prospěšná.
Na houpacím koni o.s., Na Bělidle 27, 150 00, Praha 5
Tel.: 777139123; Email:tereza@nahoupacimkoni.cz; www.nahoupacimkoni.cz
Statutární zástupce organizace:

NADĚJE o.s.
Integrační program - cílem integračního programu je integrace, resp. reintegrace sociálně vyloučených
osob do společnosti, zprostředkování důstojného života těm, kteří integrace nejsou schopní
a prevence sociálního vyloučení.
Naděje o.s., K Brance 11/19e, 155 00, Praha 5
Tel.: 775 868 858; Email: nadeje@nadeje.cz; www.nadeje.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Ilja Hradecký
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Občanská poradna o.s. Společnou cestou
Občanská poradna o.s. Společnou cestou je zakládajícím členem Asociace občanských poraden v ČR a již
od roku 1997 nabízí bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti práva osobám, které jsou v tíživé
životní situaci, potřebující odbornou radu k jejímu překonání, ale nemohou si dovolit za ni zaplatit.
Obecným cílem služeb poskytovaných občanskou poradnou je, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením
či sociálně vyloučení nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností, neinformovaností
o existujících službách a neschopností své oprávněné zájmy hájit či se jich domáhat. Občanská poradna nabízí
klientům legální varianty řešení jejich obtížných situací a usiluje o to, aby se předcházelo sociálnímu
vyloučení a osoby již sociálně vyloučené se mohly začlenit zpět do společnosti.
Občanská poradna o.s. Společnou cestou, Spytihněvova 162/4, 128 00, Praha 2
Tel.: 223 011 642; Email:poradna@spolcest.cz; www.spolcest.cz
Statutární zástupce organizace: Ondřej Načeradský

O. s. ANABELL
Občanské sdružení Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy,
(především mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité přejídání) a jejich blízkým
prostřednictvím ambulantních sociálních služeb.
Občanské sdružení Anabell - Kontaktní centrum Anabell Praha, Drtinova 2a, 150 00, Praha 5
Tel.: 775 904 778; Email:praha@anabell.cz; www.anabell.cz
Statutární zástupce organizace: Jana Sladká Ševčíková

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) poskytuje právní a sociální poradenství pro uprchlíky a cizince
ze třetích zemí. Pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU podporuje
lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.
Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s., Kovářská 4, 190 00, Praha 9
Tel.: 284 683 545; Email:opu@opu.cz; www.opu.cz
Statutární zástupce organizace: Martin Rozumek

Palata - domov pro zrak. postižené
Celoroční pobytová sociální služba určena lidem se zrakovým postižením. Služba poskytuje klientům
výuku prostorové orientace, sebeobsluhy, sociální a psychologické poradenství, ergoterapii, rehabilitační,
ošetřovatelskou a logopedickou péči.
Palata - domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00, Praha 5
Tel.: 257 311 930-1; Email:servis@palata.cz; www.palata.cz
Statutární zástupce organizace: Jiří Procházka
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PORTUS PRAHA o.s.
Poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením. Konkrétně provozuje dvě chráněná bydlení
a sociálně terapeutickou dílu v Obci Slapy. V dílně se vyrábějí nakládané sýry a utopence, které se distribuují
pod značkou Dobroty s příběhem do řady kaváren a restaurací. V současné době je naplánována výstavba nové
potravinářské dílny v obci Davle, kde vzniknou nová pracovní místa pro lidi s mentálním postižením. Součástí
objektu bude také obchod s výrobky z chráněných dílen a rychlé občerstvení. Portus Praha o.s. je také hlavním
organizátorem celostátní benefiční sbírky na podporu lidí s mentálním postižením Akce cihla a osvětové kampaně
I MY potřebujeme znát svát práva. Každoročně také požádá řadu benefičních akcí.
Portus Praha o.s., Kozácká 16, 101 00, Praha 10
Tel.: 224934813; Email:info@portus.cz; www.portus.cz
Statutární zástupce organizace: Tomáš Masopust

PRAK - prevence kriminality o.s.
Občanské sdružení Prak se věnuje dětem od roku 2003. Naše činnost se týká prevence kriminality, patologických
jevů, šikany, návykových látek. Seznamujeme školní děti s trestní odpovědností, zásadami etiky a morálky.
Mohou s námi navštívit některou z věznic v ČR s odborným výkladem pracovníků a po týdnu vyslechnout
svědectví bývalého vězně při besedě v ZŠ, který jim popíše, co prožívá člověk zbavený svobody a jak těžké je,
zařadit se do společnosti po propuštění.
Prak - prevence kriminality o.s. Brodského 1673/13; 149 00 Praha 4
Tel.: +420 775 204 207; E-mail: carbolova.eva@seznam.cz; www.prak-prevence.cz
Statutární zástupce organizace: Eva Carbolová

PREV-CENTRUM o.s.
O.s. Prev-Centrum je nestátní nezisková organizace, která již čtrnáctým rokem poskytuje služby v oblasti
prevence a léčby osob ohrožených závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.
V současné době provozuje o.s. Prev-Centrum tři druhy programů - Ambulantní léčbu, Programy primární
prevence a Nízkoprahové služby.
Prev-Centrum o.s., Meziškolská 1120/2, 169 00, Praha 6
Tel.: 775 161 139; Email:office@prevcentrum.cz; www.prevcentrum.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Barbora Václavková

proFem o.p.s.
Nevládní ženská nezisková organizace zabývající se problematikou domácího násilí a jeho dopadů
pro společnost. Poskytujeme bezplatnou právní pomoc obětem domácího násilí.
proFem o.p.s., Plzeňská 846, 150 00 Praha 5
Tel.: 774 433 002, Email: sona.hradecka@profem.cz; www.profem.cz
Statutární zástupce organizace: Jitka Poláková

PROGRESSIVE o.s.
PROGRESSIVE o.s. je stabilní organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby v oblasti terciární
prevence drogových závislostí zejména na MČ Praha 5 a na dalších území hl. m. Prahy. Naše služby jsou zaměřeny
především na ochranu veřejného zdraví, prevenci HIV/AIDS a virových hepatitid prostřednictvím racionálního
přístupu k řešení drogové problematiky. Náplní činností organizace je mimo jiné poskytování odborného
poradenství v oblasti závislostí aktivním uživatelům drog, jejich rodinám, přátelům, odborníkům z jiných profesí.
Realizujeme terénní program, kontaktní a poradenské centrum závislostí a další programy v oblasti léčby
a prevence závislostí. Cílem služeb je minimalizace zdravotních a sociálních rizik u populace uživatelů drog
a tím zároveň u populace nezasažené.
PROGRESSIVE o.s., Francouzská 112/400, 101 00 Praha 10
Tel.: 284 811 328; Email: progressive@progressive-os.cz; www.progressive-os.cz
Statutární zástupce organizace: Vojtěch Janouškovec
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SANANIM
Hlavním posláním Kontaktního centra SANANIM je minimalizovat zdravotní a sociální rizika, která plynou z užívání
nelegálních návykových látek. Plníme tím důležitou roli v rámci veřejného zdraví - chráníme lidi, kteří jsou drogami
nezasažení. Klienty motivujeme ke změně životního stylu a připravujeme je k nástupu do léčby. O kvalitě práce
KC SANANIM svědčí, že se nám dlouhodobě daří držet vysoký počet klientů nastupujících do léčby, u nich
ověřujeme, že do ní skutečně nastoupili. V průměru jde o 2 klienty týdně, tedy za jeden rok je to více než 100 lidí,
u nichž je velká pravděpodobnost, že se vyléčí a z drogové scény zmizí. Týmu bylo uděleno čestné uznání České
asociace streetwork "Za dlouhodobý přínos pro rozvoj oboru".
Kontaktní centrum SANANIM, Na Skalce 819/15, 150 00 Praha 5
Tel.:283 872 186; Email:kacko@sananim.cz; www.sananim.cz
Statutární zástupce organizace: Martina Richterová Těmínová

Sdružení CMP
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i
právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou
příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po
cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou, o občany
ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se příznaky obdobnými poškození CMP.
Sdružení CMP pořádá především rekondiční pobyty, zřizuje a provozuje kluby a komunitní centra po celé České
republice, pořádá přednášky a semináře, zajišťuje zdravotní a sociální poradenství.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s., Elišky Peškové 17, 150 00, Praha 5
Tel.: 776 721 519, 777 610 827; Email: scmp@volny.cz; www.sdruzenicmp.cz
Statutární zástupce organizace: Brigita Prokopenková

Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi
Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi pečuje především o zraněné a týrané kočky, kocoury a koťátka,
jejichž péči hradí převážně z dobrovolných darů, sbírek a dědictví. V našich depozitech je téměř 40 koček
různého věku všech barev a plemen, které čekají na nový domov a Vaši pomoc.
Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi o.s., Na pláni 31, Praha 5
Tel.: 603 225 948 Email: sdruzeni@kocici-utulek.cz; www.www.kocici-utulek.cz
Statutární zástupce organizace: Petra Soběslavká

Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) je nevýdělečná organizace, přesto pro zajištění služeb
neslyšícím (sluchově postiženým) dětem a mládeži se snaží vyvíjet takové aktivity, které by tyto služby finančně
zabezpečily. Vytváříme pro neslyšící děti a mládež plnohodnotné podmínky pro trávení volného času
během mimoškolní činnosti, víkendů a prázdnin.
Organizace poskytuje tlumočnické služby a sociálně aktivizační služby pro neslyšící děti a mládež, které jsou
důležité pro zmírnění nežádoucích rizik, plynoucích ze života neslyšících vlivem sluchového a komunikačního
handicapu.
Sdružení klubu neslyšících dětí a mládeže o.s., Holečkova 104/4, 150 00, Praha 5
Email: sknedam@volny.cz; www.sknedam.cz
Statutární zástupce organizace: Jiří Dachovský
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Sdružení pro integraci a migraci
Hlavní činností , o. s. (SIMI) je poskytování bezplatného právního a sociálního
poradenství cizincům v České republice bez ohledu na pobytový status. Poradenství poskytujeme zejména
v oblastech spojených s pobytem v ČR, bydlením, zaměstnáním, sociálním zabezpečením, dávkami, či zdravotním
pojištěním. V kanceláři jsme k dispozici vždy v pondělí, středu a čtvrtek pro osobní, či telefonické konzultace, lze
se na nás obrátit i písemně. Veškeré naše poradenství je poskytováno zdarma.
SIMI se také snaží pozitivně ovlivňovat veřejnost směrem k větší toleranci vůči cizincům. Toho se snažíme
dosahovat zejména prostřednictvím veřejných přednášek na školách, konferencí, seminářů a účasti na různých
festivalech a kulturních akcích. Připojujeme se také k národním i mezinárodním kampaním a jsme součástí
mezinárodních sítí, které mají za cíl omezit xenofobii a rasismus ve společnosti a podpořit práva uprchlíků
a migrantů. V rámci svého působení také připomínkujeme vznikající a stávající legislativu v oblasti migrace
a uprchlického práva. Podáváním podnětů, publikováním odborných článků, účastí na prohlášeních neziskových
organizací z oblasti migrace a advokační činností, usilujeme dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek
pro život cizinců na území České republiky. Zástupkyně SIMI působí také v Radě vlády pro lidská práva a ve
Výboru pro práva cizinců.
Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 2, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 224 379; Email: poradna@refug.cz; www.migrace.com
Statutární zástupce organizace: Magda Faltová

Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova
Záměr sdružení je dostat zapomenutý, historický, mimořádně vzácný a opomíjený Malostranský hřbitov
do povědomí co nejširší veřejnosti, vzbudit zájem a seznámit se stavem hřbitova, připravovat podmínky
pro jeho postupnou revitalizaci a návrat mezi významné pražské kulturní památky s přesahem celostátního
významu, zařazení hřbitova do kulturního života Prahy 5 a možnost vzniku odpočinkové oázy
pro obyvatele Prahy 5.
Sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, Petýrkova 1993/30, 140 00 Praha 4
Tel.: 608 702 476; Email: jana.troja@seznam.cz; www.malostranskyhrbitov.cz
Statutární zástupce organizace: Jana Trojanová

SIMPatická kavárna o.s
Pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám (lidé s handicapem, lidé dlouhodobě pečující
o osobu blízkou, jinak znevýhodněné skupiny na trhu práce), kterým nabízí komplexní systém podpory pro
úspěšný vstup do zaměstnání. Provozuje tréninkovou dílnu pro lidi s mentálním handicapem WORKROOM,
jedná se o tréninkové pracoviště s výrobou dárkových a užitných předmětů. Provozuje SIMPatickou kavárnu.
SIMPatická kavárna o.s., Šlikova 8, 169 00, Praha 6
Tel.: 233313210; Email: simp@simp.cz, www.simp.cz

Středisko výcviku vodicích psů Sons ČR
Výcvik vodicích psů pro nevidomé a související služby.
Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, 158 00 Praha 5
Tel.: 251 611 154, 775 722 789; Email: vodicipsi@sons.cz; www.vodicipsi.cz
Statutární zástupce organizace: Hana Jasenovcová
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Svaz postižených civilizačními chorobami
SPCCH v ČR, o.s., se svou činností zaměřuje na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením,
na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu integrace, na poskytování odborných sociálních služeb, včetně
vzdělávacích a dalších aktivit, sloužících jejich zájmům. V celé ČR mohou postižení civilizačními chorobami
využívat nabízené aktivity a služby ve specifických organizacích a klubech.
Svaz postižených civilizačními chorobami o.s., Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha 5
Tel.: 257 218 932; Email: postovka@email.cz, www.kulturniklubpostovka.com
Statutární zástupce organizace: Jaroslava Pelíšková

Tyfloservis o.p.s.
Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.
Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou
holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova
bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůžeme klientům
s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání.
Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb.
Tyfloservis o.p.s., Krakovská 21. 110 00, Praha 1
Tel.: 221 462 362; Email: praha@tyfloservis.cz, www. tyfloservis.cz
Kontaktní osoba: Olga Buriánková

VESELÝ SMÍCHOV o.s.
Cílem občanského sdružení Veselý Smíchov je rozvoj a aktivní spolupráce s různými sociálními
skupinami, pořádání kulturních, výchovně - vzdělávacích a společenských akcí, široká nabídka
nejrůznějších volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Svojí činností se mimo jiné podílí na
začleňování rizikových skupin obyvatelstva do společenského a pracovního života, na prevenci sociálně
patologických jevů a realizaci interkulturního vzdělávání. V podtextu konkrétních aktivit je především snaha
nabídnout lidem bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti či sociálního zařazení možnost setkávání se,
poznávání druhých i sama sebe, čímž přirozeně dochází k odstraňování předsudků a zkvalitnění samotného života.
Veselý Smíchov, o.s., Holečkova 38, 150 00 Praha 5 Smíchov
Tel.: 257213908; Email: veselysmichov@seznam.cz; www.veselysmichov.cz
Statutární zástupce organizace: Michael Čihák

ŽIVOT 90 o.s.
Občanské sdružení Život 90 je charitativní organizace zaměřující svou činnosti na seniory. Provozujeme tísňové
tlačítko AREÍON, nonstop telefonickou linku důvěry Senior telefon, pobytové centrum, volnočasové aktivity,
pečovatelskou službu, divadlo.
Život 90 o.s., Karolíny Světlé 18, 110 00,Praha 1
Tel.: 222 333 555; Email: sekretariat@zivot90.cz; www.zivot90.cz
Statutární zástupce organizace: Mgr. Jan Lorman

Stránka 12 z 12

