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Diakonie ČCE – středisko Praha

Raná péče Diakonie nabízí
poradenství rodinám
pečujícím o dítě (0 –7 let)
s ne/definovanou diagnózou,
která se projevuje závažným
opožďováním ve vývoji,
mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postižením
(např. genetickým nebo
neurologickým), poruchou
autistického spektra.

Diakonie Praha je tu od roku 1994 pro děti,
mládež a dospělé s postižením a jejich
rodiny. Poskytuje sociální, terapeutické,
rehabilitační a poradenské služby:

Detašovaná pracoviště služby rané péče:
Děčín: Jindřichova 337, 405 02 Děčín
Sušice: Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice

TERÉNNÍ Raná péče
Chráněné bydlení je
pobytová sociální služba
určená lidem s mentálním
postižením ve věku od 18 let,
kteří se rozhodli žít život
co nejvíce se podobající
běžnému životu většinové
společnosti, a to jak v oblasti
bydlení, zaměstnání, trávení
volného času, tak i v dalších
oblastech se životem
souvisejících. Celoroční
služba jim v tomto čase
poskytuje podporu a péči
přístupem zaměřeným
na člověka.

Šípková 1838/1
142 00 Praha 4 - Krč

POBYTOVÉ Týdenní stacionář,
Odlehčovací služba, Chráněné bydlení,
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Centrum denních služeb je ambulantní
sociální služba určená dospělým lidem
s mentálním postižením ve věku od 18 let.
Prostřednictvím nabízených aktivit je
podporuje v rozvoji nebo udržení dosud
získaných schopností a dovedností,
dále pak v rozvíjení nových pracovních
a dalších návyků dobrých pro běžný život.
Zaměřuje se na zvládání soběstačnosti,
komunikačních a sociálních dovedností.
Uživatelům pomáhá vytvářet společenské
vazby a umožňuje kontakt s okolím.

Šípková 1838/1
142 00 Praha 4 - Krč

Tel: 739 545 993

Tel: 739 244 773

domov@diakonie‑praha.cz

chbyd@diakonie‑praha.cz

Šípková 1838/1
142 00 Praha 4 - Krč
Tel: 739 244 775
cds@diakonie‑praha.cz

KRČ

Tel: 235 518 392
info@rana‑pece.cz

Domov pro osoby se
zdravotním postižením je
pobytová sociální služba
určená lidem s mentálním
postižením ve věku od
18 let, kteří se rozhodli
žít život co nejvíce se
podobající běžnému životu
svých vrstevníků. Celoroční
služba jim v tom poskytuje
podporu a péči přístupem
zaměřeným na člověka.
Podpora a péče je našim
uživatelům poskytována
ve všech oblastech, které
sami nezvládají, zároveň
jsou podporováni v co
největší samostatnosti.

KRČ

Machatého 683/10
152 00 Praha 5 - Hlubočepy

BARRANDOV

Kromě individuálních
konzultací v rodinách,
pořádá kurz znakování
a provozuje půjčovnu
pomůcek. Raná péče
působí v regionech Praha,
Středočeský, Ústecký
a Plzeňský kraj.

AMBULANTNÍ Denní stacionář (pracoviště
Strašnice, Stodůlky), Odlehčovací služba,
Sociálně terapeutická dílna, Centrum denních
služeb, Raná péče

Služba je k dispozici každý
všední den, od 7:00 do
16:00 hodin dospělým
klientům mezi 19 a 45 lety.

Zajišťuje bydlení
s veškerým zázemím,
nabízí variabilní
denní aktivity, terapie
a aktivizační činnosti.

Služba je poskytována
pobytově i ambulantně,
pondělí – čtvrtek od 7:00 do 22:00,
v pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Služba je k dispozici od
pondělí 7:00 do pátku
17:00 hodin dospělým
klientům mezi 19 –35 lety.

Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Tel: 776 864 674
stacionar@diakonie‑praha.cz

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ
DÍLNA

Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 - Stodůlky

Diakonie ČCE – středisko Praha

STRAŠNICE

Stacionář poskytuje
pomoc a podporu
osobám s mentálním
a kombinovaným
postižením, pro klienty
zajišťuje každodenní
činnosti, terapii
a volnočasové aktivity
během dne.

Služba odlehčuje
rodinám při péči o děti
a mladé dospělé ve věku
od 11 do 35 let s těžkým
stupněm mentálního nebo
kombinovaného postižení.

Stacionář poskytuje
pomoc a podporu
osobám s mentálním
a kombinovaným
postižením

DENNÍ
STACIONÁŘ
RATOLEST

Vlachova 1502/20
155 00 Praha 13 - Stodůlky
tel: 235 517 303
e‑mail: stredisko@diakonie‑praha.cz
www: diakonie‑praha.cz
stredisko@diakonie‑praha.cz
IČO: 62931270
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 0127747339/0800

Dílna poskytuje službu
sociální prevence a podporuje
tak mladé lidi s postižením
v maximálním začlenění
do společnosti.

Služba je k dispozici
každý všední den, od
7:00 do 16:00 hodin
klientům mezi 7 a 64 lety.

Formou drobné ruční
práce (keramika, textil,
papír, prodej výrobků)
učí klienty pracovním
návykům, dovednostem
a schopnosti pracovat
v týmu.

Saratovská 3392/8
Praha 10 -Strašnice, 100 00

Tel: 776 864 674

Tel: 603 166 622

stacionar@diakonie‑praha.cz

strasnice@diakonie‑praha.cz

Podpořte nás!

Pomoc má mnoho tváří,
může mít i tu Vaši.

Službu mohou využívat
klienti ve věku od
18 do 64 let každý
všední den od 8:00
do 16:00 hodin.

Darujte na
Mohylová 1965
155 00 Praha 13
Tel: 731 445 534
dilna@diakonie‑praha.cz

LUŽINY

Pro klienty zajišťuje
každodenní činnosti, terapii
a volnočasové aktivity
během dne.

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
NA PALUBĚ

STODŮLKY

Stacionář poskytuje
pomoc a podporu
osobám s mentálním
a kombinovaným
postižením.

TÝDENNÍ
STACIONÁŘ
NA PALUBĚ

STODŮLKY

DENNÍ
STACIONÁŘ
NA PALUBĚ

www.diakonie‑praha.cz
Děkujeme!

