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Psychologická pomoc v krizi: 

PREV-CENTRUM – 777 161 138 – všední dny 9:00 – 18:00 
SANANIM – 739 268 527 – všední dny 9:00 – 17:00 
SOS CENTRUM – DIAKONIE ČCE – 608 004 444 – denně 9:00 – 20:00 

 

V případě, že někdo potřebuje dovoz obědů domů:  

1. Požadavek na dovoz obědů selektuje ÚMČ (call centrum), OSO i CSOP – vždy se snažíme se 
zájemcem probrat, zda není v jeho možnostech využít komerčních služeb (Dáme jídlo apod.) 

2. Pokud ne: O přijetí do pečovatelské služby rozhoduje CSOP – pak klient platí podle ceníků 
CSOP. Sociální pracovnice CSOP: Karolina Dittelová, DiS., tel.: 271 748 551, email: 
socialni4@csop10.cz.  Kompletní informace o pečovatelské službě jsou zde: 
https://csop10.cz/nase-sluzby/terenni-sluzby/pecovatelska-sluzba.aspx.  

3. V případě, že klient uvádí, že není v jeho možnostech hradit obědy od pečovatelské služby, 
kontaktujte odbor sociální – Lindu Zákorovou (736 499 354) nebo Pavla Petříka (736 499 353).  

 

Potravinová banka Prahy a Středních Čech 

Hlavně pro samoživitele a samoživitelky či ty, kteří mají finanční problémy a kteří se vlivem 
zavřených škol a zaměstnání dostanou do finančních problémů - paní Doušová 722969624 

 
- Jedná se převážně o netrvanlivé potraviny – aktuálně jablka, pomeranče, vejce, 

jogurty, zelenina, žervé, pitíčka pro děti, trvanlivé mléko (nejedná se ale o potraviny 
s blížící se exspirací – jogurty například mají trvanlivost ještě okolo 14 dní). 

- Pro klienty je možnost výdeje potravin od pondělí do čtvrtka 8 – 13 hodin na adrese 
U Továrny 1, Zdiby – areál Atria, případně po telefonické domluvě v jiný čas. Přijít 
může kdokoliv. Není nutné žádné potvrzení. 

- Potravinová banka otevřela výdej pro klienty i na adrese Malešické náměstí 3 – 5 (vstup do 
dvora) - pondělí do čtvrtka 8 – 12 hodin, pan Komárek tel.: 777 070 920 
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- Pro případ, že by někdo chtěl vzít větší množství autem pro organizaci, tak na adrese 
Toužimská 856 po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou paní Doušovou 
722969624. 

- Aktuálně mají potravin velké množství. 
 

Spolupracující organizace pomáhající potřebným v době 
nouzového stavu: 

 

 

Bezplatná linka pro seniory MHMP – 800 160 166 (nonstop) 

 

- zprostředkovává kontakty 
- nákup – Rohlík.cz a Košík.cz (mají rozdělené dle bydliště seniora) - předají tel. kontakt 

seniorovi přímo na dané pracoviště, senior se telefonicky domluví na převzetí balíčku 
(potraviny, hygiena – předem dané položky)buď za 400 Kč (balíček na 3 dny) nebo za 
700 Kč (balíček na 5 dní), položky jsou dané, nelze vybírat. Nákup seniorovi přivezou 
domů do dvou až 3 dnů – lze platit v hotovosti (musí mít přesně) či kartou. Pokud by 
chtěl klient jiné položky, než jsou v balíčku, rovněž se domlouvá s Košíkem či Rohlíkem 
(nákup by měl mít hodnotu alespoň 500 Kč), ale v rámci klasických ceníkových sazeb.  

- léky - bez předpisu lze rovněž přes košík či rohlík. Léky na předpis – vyzvednutí 
dobrovolníkem – odkazují na linku Života 90 

- zdravotní problémy či dotazy – odkazují na příslušné hygienické stanice  
 

 

Diakonie husitská – STROM 

Od 6. 4. 2020 (pondělí-pátek od 10 -14hodin) mají otevřené středisko v Taškentské 8, Praha 
10 (272 734 123) a v Ostružinové 5, Praha 10 (736 688 629), kde jsou k dispozici látkové rousky 
a materiál na jejich ušití. Je jich málo, a tak nestíhají šít ve velkém. 

Také je možný vydej materiální pomoci potřebným. 

Lenka Wienerova 
tel.: 603 411 229 
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Náš Slunovrat: Zavolej mi! 

Registrovaná sociální služba Tísňová péče, nyní v mimořádných podmínkách nabízí vzdálenou 
podporu seniorům, osamělým osobám a jejich blízkým. Běžně je tato služba poskytovaná 
v rámci tísňové péče. 

V současné epidemiologicky komplikované době nabízí tuto službu všem, komu může pomoci. 
Zavolají každému, kdo bude mít o službu zájem. Občané se mohou obracet jak sami, tak i jejich 
rodinní příslušníci, pečovatelé, městské části a další. 

Pro kontaktování osoby je třeba znát jméno a příjmení osoby, telefonní číslo a adresu. Ostatní 
údaje si již doplní během hovoru a ověří souhlas uživatele s poskytováním služby. 

Služba může pomoci těm, kdo se cítí osamělí, mají obavy, strach. 

Rádi uživatelům zprostředkují pomoc např. se zajištěním nákupu, návštěvy pečovatelské 
služby a další.  

Telefonický rozhovor Zavolej mi, funguje jen ve vybraných hodinách. Klientům volají 
pracovníci a obvykle nepřijímají hovory od jiných osob. 

V případě zájmu o službu volejte 228 224 923 nebo e-mailem info@nas-slunovrat.cz. 

 

 

Občanská poradna Remedium 

Vzhledem k nouzovým opatřením jsou zrušené osobní konzultace. 

Rozšířili telefonické a emailové konzultace. Zodpovídají jak klasická témata, která spadají do 
občanského poradenství: finance, bydlení, pracovní právo, rodinné vztahy, atd., tak se rovněž 
snaží občany orientovat v aktuální situaci s ohledem na jejich práva a povinnosti, mají přehled 
o aktuálních nařízeních vlády a ministerstev. 
Je možné k nim klienty i nadále odkazovat. 
Informace o poskytované službě poradenství můžete získat 

na telefonním čísle 735 613 901 v pondělí až čtvrtek v době 8.30–15.30 hod. 

nebo e-mailem: obcanskaporadna@remedium.cz. 

Kontaktní údaje: 

Občanská poradna REMEDIUM – kontaktní místo Praha 3 

Křišťanova 15, 130 00 Praha 3 

www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz 

Cílová skupina uživatelů: 

Osoby v obtížné sociální situaci bez omezení věku. 
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EDA 
 
Linka EDA je tu i v době koronavirové.  

Nechcete zůstat na své pocity sami?  

Potřebujete získat odstup a své obavy trochu pod kontrolu?  

Pomáhá mluvit o tom, co prožíváme. Posiluje pečovat o sebe.  

Všem, kteří potřebují, nabízí možnost zavolat zdarma na telefonní číslo 800 40 50 60.  

Jsou vám k dispozici každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hodin.  

Jsou profesionální tým s mnohaletou praxí a jsou tu pro Vás!     

 

Telefon -  800 40 50 60 
Email - linka@eda.cz 
Web: https://www.eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/ 

 

Tým Centra pro rodinné pečující 

 

Přestože byly zrušeny všechny aktivity, při kterých se s Vámi rádi osobně setkávali v  Centru 
pro rodinné pečující, stále Vám nabízí telefonické konzultace, videohovory přes Skype nebo 
WhatsApp a rádi Vám odpovědí i na mailové dotazy.  

Prosím, neváhejte se obrátit ve všední dny 8-15h, ale po dohodě i v jiném čase.  Jsou tu pro 
Vás. 

Pokud potřebujete, aby s Vámi někdo sdílel Vaše obavy a pocity, můžete kontaktovat 
psycholožku Martinu Bezouškovou na čísle 770 119 776.  

Pokud byste potřebovali zjistit informace týkající se sociálních dávek a podpůrných služeb při 
péči pro blízké, obracejte se na sociální pracovnici Romanu Jarošovou na čísle 773 791 423. 

Máte-li dotaz z oblasti pracovního poradenství, kontaktujte paní Lenku Dvořákovou, tel. číslo 
775 474 618 a  s finančními otázkami Vám pomůže na lince 775 120 155 poradkyně Monika 
Hrabáková. 

Můžete se spojit i s  poradkyní pro paliativní péči, kolegyní Petrou Kýhosovou, tel. 
776 029 200. 

Sledovat organizaci aktuálně můžete také na FB a na webových stránkách. 

Přáli bychom si, aby doslova “zastavený čas” v mnoha směrech mohl být také o sdílení  
s nejbližšími (volejte si s nimi) a čase pro Vás (nemůžete nikam chodit, čtěte, spěte, cvičte, 
vyndejte stará alba a prohlížejte). 
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Iva Mikšů  

Garant Centra pro rodinné pečující 

Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp. org. 

Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 

mobil: 770 119 775 

e-mail: iva.miksu@uss4.cz 

www.uss4.cz/centrum-pro-rodinne-pecujici/ 

www.facebook.com/neformalnipece/ 

 

Anděl strážný 

 

Zelená linka Anděla strážného 800 603 030, tato linka funguje zdarma, a to 24 hodin 
denně pro všechny seniory a jejich blízké. 

Máte strach o sebe nebo své blízké? Nám se můžete se svými obavami svěřit. Potřebujete 
poradit a vysvětlit otázky týkající se situace okolo koronaviru? Andělky na Zelené lince jsou 
Vám stále k dispozici. Zavolejte na bezplatnou Zelenou linku.  Organizace Vám pomoci i v této 
složité době. 

Zelená linka Anděla Strážného je tu nejenom pro stávající klienty organizace a zodpoví např. 
na dotazy týkající se: 

Kam můžu zavolat, pokud se nebudu cítit dobře? Můžu chodit ven, když je nařízená karanténa? 
Může mi někdo dovézt domů léky? Můžu jít k zubaři? Jak si opatřit nákupy? 

 

Naděje 

1) Terénní program – je nadále zajišťován formou Mobilní sociální služby (seznam stanovišť je 
dostupný na webu NADĚJE) - každý pracovní den 

2) Mobilní výdej stravy – je nadále zajišťován (P5, Hlubočepy od 11 do 12 hodin; P3,  
U Nákladového nádraží 13.30 do 14.30 hodin) - každý pracovní den 

3) nízkoprahová denní centra NADĚJE (U Bulhara, Bolzanova) – je nadále zajišťován - do 
střediska vpouští max. 30 osob, a to primárně na hygienu a výměnu ošacení. Strava a čaj se 
vydává s sebou. Praní prádla i nabíjení mobilů je nyní přerušeno 

4) Noclehárny a azylové domy - nadále poskytovány 
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Centrum Elpida 

Centrum Elpida se snaží pomáhat seniorům hned na několika rovinách.  
 
Prostřednictvím bezplatné a anonymní Linky pro seniory (800 200 007) poskytují seniorům 
i jejich blízkým v této komplikované situaci podporu. Linka dokáže klientům poradit  
a navigovat je, pokud mají nějaký problém. Nově také Linka funguje jako propojovatel 
dobrovolníků a seniorů, kteří potřebují pomoci (nakoupit, vyzvednout léky, apod.). Propojují 
zájemce celorepublikově a spolupracují při tom třeba se Skautem nebo s Život 90. 
 
Zároveň usilovně pracují na převedení části programu do online prostředí, když jsou teď 
pobočky zavřeny, tak, aby senioři měli možnost se dál vzdělávat a doma se nenudit. Dostupné 
budou nejen právní, počítačové a psychologické poradny, ale i jazykové a počítačové kurzy, 
výtvarné dílny a cvičení. 
 
Také zprostředkovávají dobrovolnickou činnost studentů Gymnázia Na Zatlance, například 
online konverzaci v cizím jazyce, hraní her, pomoc při obsluze PC a další aktivity.  
 
Více informací naleznete zde: https://www.elpida.cz/informacekoronavirus 
 
 
 
FOKUS PRAHA - CDZ Podskalí 
 
CDZ Podskalí jede v nouzovém režimu, každý den jsou dva sociální pracovníci osobně v CDZ 
Podskalí na Výtoni (střídají se). Ti jsou pro případ krize, vysvětlování klientům, koordinaci 
depotu a ambulantních návštěv u psychiatrů/telefonických konzultací. 
 
Osobní kontakt s klienty minimalizují, ale komunikují po telefonu. 
 
Kontaktní telefon je hlavní spojka pro klienty i tým, dá se dovolat jako obvykle na číslo 774 804 
923 od 8:00 do 18:00 ve všední dny. Každý den ráno mají online poradu s týmem, přes den 
komunikují přes chat a přes telefon. Ředitelka Mahu Opletalová se známými šije roušky pro 
klienty, pracovníci už je mají. 
 
Nabízí psychosociální telefonickou krizovou pomoc i pro veřejnost z našeho spádu (Praha 1, 2, 
10 - Vršovice a Vinohrady), pro lidi, kteří mají strach, úzkost, jsou v krizi, nebo osamoceni ve 
svých obavách a potřebují popovídat, poradit, nasměrovat. Ti mohou volat od 8:00 do 18:00 
na číslo 777 800 983, nebo psát na mail krize@fokus-praha.cz .  
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. 
 
Nabízejí zaslat materiály, které jsou k dispozici v překladu do znakového jazyka pro neslyšící  
a budou velmi rádi za další šíření. I tak je velmi obtížné, aby se všechny důležité informace  
k neslyšícím lidem dostaly, další zdroj tedy vítají.  

Mgr. Jitka Koutová, DiS.  

sociální pracovnice  
ve službě Sociální rehabilitace 
tel. (whatsapp): 736 105 585 
přítomna od úterý do pátku 
Karlínské náměstí 12 
186 00  Praha 8 
www.cnn-ops.cz 
 
Dobrovolnické centrum ADRA Praha 
 
Jsou poskytovatelem dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby a v aktuální vypjaté 
situaci by moc rádi nabídli pomoc proškolených, ověřených a zkušených dobrovolníků, se 
kterými dlouhodobě spolupracují. V každé městské části žije množství seniorů, kteří  
z preventivních důvodů nebo kvůli karanténě nechtějí / nemohou osobně zajít do obchodů, 
lékáren a MHD a mohou mít problém se zajištěním nákupu.  
  
Jako Dobrovolnické centrum ADRA Praha nabízí krátkodobou praktickou pomoc 
dobrovolníků ADRA. 
  
Jsou dobrovolníci ADRA důvěryhodní? 
Ano, se všemi dobrovolníky dlouhodobě spolupracují na jiných projektech, jsou pečlivě 
vybráni, proškoleni a pojistěni podle Zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. Nyní byli 
vyzvání k mimořádné pomoci v náročné době.  
  
Jak může dobrovolník pomoci? 
Po telefonické domluvě s potřebným seniorem může (s minimálním kontaktem) převzít 
seznam nákupu s příslušným obnosem, poté nakoupit v obchodě a nákup (potravin, léků) se 
zbylými penězi a pokladním lístkem bezkontaktně předat zpět.   
  
Kdo může pomoci využít? 
Senior (nebo jinak potřebný člověk), který nemůže k zajištění nákupu (potravin, léků) využít 
jinou možnost.  Nemá přirozenou sociální síť (rodinu, vazby v sousedství, přátele), nemá 
internet k objednání nákupu on-line, nemá možnost zajistit donášku přes pečovatelskou 
službu.  
 
Kolik dobrovolníků má ADRA k dispozici? 
Byli osloveni všichni stávající dobrovolníci, ochota pomoci se ale (navíc v současné době) nedá 
vynutit. Služba tedy není nároková. 
  
Nabídka se mi líbí a předám ji pracovníkům, kteří jsou v kontaktu s potřebnými. Co dál? 
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Pracovník může potřebnému seniorovi předat tento mail (vytištěný). 
 
Kontakt na vedoucí Dobrovolnického centra, Ing. Barboru Bezděkovskou, tel.: 739 605 899, 
barbora.bezdekovska@adra.cz, která zprostředkuje kontakt s dobrovolníkem ADRA. 
 
 
Alfa HS 
 
Alfa HS poskytuje terapeutické a krizové služby neformálním dlouhodobým pečujícím 
v domácím prostředí o své blízké (rodiče, děti a mladistvých se zdravotním postižením, pečující 
o nemocné partnery, seniory). 
Nyní je služba zaměřena na krizovou intervenci – práce se strachem, obavami, panikou, atd. 
722 913 207. 
Službu je nezbytné předem domluvit s koordinátorkou projektu Kristýnou Padrtovou na 
kristyna.padrtova@alfabet.cz nebo na tel. 722 913 207. 
Služba je poskytována zdarma. 
 
Krása pomoci 
 

1. telefonická a emailová poradna ohledně koordinace sociálních služeb 
2. telefonické psychologické poradenství 
3. nabídka drinků Mana pro seniory, kteří se ocitnou s menší zásobou jídla nebo čekají na 

nákup, nemají zajištěné jídlo od sociální služby apod.  
Záleželo by, jaká by po drincích byla od seniorů poptávka, jsme schopni nějaké 
množství zajistit. 

poradna@krasapomoci.cz,  
725 692 170, 773 283 762 

 

Moudrá sovička 

Co mohou zabezpečit: 

- Vzdálená pomoc s nastavením telefonu, tabletu, počítače a s nimi spojenými službami 
(email, internet, nákup potravin, léků, skype, apod). Jedná se o pomoc přes email (vyhledání 
postupu řešení dotazu), skype, telefon, whatsapp 

- Vzdálená pomoc přes TeamViewer vzdálenou plochu, připojí se k seniorovi na jeho zařízení 
telefon, tablet, počítač a pomohou mu, s čím potřebuje (nastavení zařízení, objednání 
potravin, léku, jiné) 

- Mobilní komunitní centrum pro seniory, mají k dispozici vůz, kde mohou pomoci seniorům  
s nastavením jejich zařízení např. venku před domem apod. 

- Hodinový ajťák, individuální pomoc s nastavením telefonu, tabletu, počítače s nimi spojenými 
službami (email, internet, nákup potravin, léků, skype, apod), buď u seniora doma, nebo na 
předem domluveném místě, tuto službu nyní omezili. 
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Tichý svět 

Na facebooku běží seriál,  ve kterém jsou naznakovány aktuální důležité zprávy ohledně 

koronaviru. Organizace ráda využije další možnosti, jak tyto informace dále prezentovat. 

V případě potřeby nějakého druhu pomoci, podpory či konzultace u neslyšícího klienta je 

možno organizaci kontaktovat. 

Mgr. Romana Bicanová 
Vedoucí konzultantka 
 
Tichý svět 
Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4 |  www.tichysvet.cz 
e-mail: romana.bicanova@tichysvet.cz | mobil: 607 047 624 

 

Včelka senior care 

Aktuálně se i nadále snaží poskytovat pečovatelskou službu i osobní asistenci  v plném 
rozsahu. 
 
V tuto chvílí se zejména zaměřují na:  
  
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) Pomoc při zajištění stravy, pomoc s její přípravou 
d) Zajištění nákupu či jiných pochůzek. 
  
Kontakt na sociální pracovnici je: Mgr. Simona Bogdanová, bogdanova@pecevcelka.cz, tel: 
778 480 231 
 
 
DIAKONIE ČCE 
 
Lidem, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují 
podporu, nabízí Diakonie denně od 10 do 20 hodin krizovou linku 608 004 444. 
Linka je anonymní, provoz zajišťují odborníci z oblasti krizové intervence SOS centra Diakonie 
v Praze. Lze využít i další formy komunikace. 
  
Od pátku 20. 3. 2020 je tato služba rovněž na bezplatném čísle 800 567 567.  
  
Bližší informace k lince: PhDr. Anna Stodolová, vedoucí SOS centra, tel. 777 734 167, e-mail 
stodolova@diakonieskp.cz 
  
Další informace k tomu, jak Diakonie pomáhá i jinde a jinak:  
Pavel Hanych, mluvčí Diakonie, tel. 608 880 579, e-mail hanych@diakonie.cz 
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Okamžik, z. ú. 
  
V současné situaci organizace i nadále poskytuje poradenství pro osoby se zrakovým 
postižením  prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace. 

Při pokrytí případných potřeb klientů spolupracuje s Dobrovolnickým centrem, které působí 
v rámci organizace. 

Mgr. Hana Dreslerová 
Vedoucí Poradenského centra 
Okamžik, z.ú. 
Na Strži 1683/40 
140 00 Praha 4 
T: 233 371 277, 774 209 055 
E: poradna@okamzik.cz 

 

Dílny tvořivosti 
 
V současné době v dílně šijí textilní roušky pro humanitní odbor Prahy 2, až jich budou mít 
dostatek, rádi se domluví i s Prahou 10. 

Pravidelně telefonicky kontaktují své klienty, zejména ty, kteří žijí pouze s jednou pečující 
osobou (jedna z nich je také z Prahy 10). Mohli by kontaktovat i případné další osamělé seniory 
nebo osoby se ZP. 

Všem zájemcům mohou poskytnout telefonické nebo e-mailové základní sociální 
poradenství - pokud by někdo potřeboval poradit a získat informace, pomoci s dojednáním 
sociální služby apod., je možné mu předat kontakt (tel. 774 372 796 nebo  
e-mail dilny_tvorivosti@seznam.cz) 

V případě potřeby nebo ohrožení nejen svých klientů přejdou na magistrátem navrženou 
formu dobrovolnictví v terénu. 

 

Mezi námi 
 
Seniorům a zdravotně postiženým z Prahy 10 mohou nabídnout: 

- Psychická podpora po telefonu  
Vanda Šmolíková, tel. 724 968 712 -  kvalifikovaná podpora 
Hana Šmídová, tel. 734 186 570 
Petra Ketnerová, tel. 603 856 257 
Klára Peterková, tel. 601 377 311 
Kateřina Jirglová, tel. 604 356 300 

- Pomoc při nákupu: 
Pavla Janoušková, tel. 603 390 672 
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Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 
 

Jsou předběžně domluveni na výpomoci v Pečovatelském centru v Praze 7, které je oslovilo. 
Ale rádi přidají prostřednictvím terénních pracovníků ruku k dílu např. možností zajistit 
některé nákupy pro seniory nebo další činnost, která bude potřeba.  

Mgr. Tomáš Klumpar  
vedoucí Beztíže a zástupce ředitelky 
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita 
Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
tel.: +420 773 760 726 
beztize.ulita.cz, Facebook 

 

In IUSTITIA, o.p.s. 
 
V současné době zaznamenali stupňující se útoky (verbální, fyzické i na sociálních sítích) na lidi, kteří 
onemocněli koronavirem Covid 19 nebo jsou z téhož důvodu v karanténě.1 Zaznamenali také útoky na 
zdravotnický a další pomáhající personál,2 které lze dát do souvislosti s nouzovým stavem. Třetí 
skupinou ohrožených lidí, jsou pak lidé, kteří jsou napadeni osobami nedodržujícími karanténní 
opatření.3Dokážeme si představit bezmoc lidí, kteří se jen těžko mohou takovým útokům bránit a je 
pro ně obtížné se se situací vyrovnat. Rádi by těmto lidem pomohli, aby v této situaci nezůstali sami. 

Naši školení pracovníci a pracovnice mohou nabídnout 

- krizovou intervenci napadeným prostřednictvím Skypu, chatu nebo telefonu 
- telefonické, online nebo emailové sociální poradenství  
- v případě závažnějších útoků také právní poradenství a zastupování v trestním řízení 

Služby poskytují zdarma na celém území ČR. 
 
Lidé nás mohou kontaktovat  

 Čechy:  tel.: 773 177 636 nebo email poradna@in-ius.cz 
 Morava a Slezsko: tel.: 773 177 104 nebo email poradna.brno@in-ius.cz 

 

AA SANANIM 
 
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území České republiky, který omezil možnosti osobního 
setkávání, se organizace rozhodla přenést služby do virtuální a telefonické formy. Daří se jim 
uskutečňovat s klienty Skype konzultace. A plánují touto formou i skupinové terapie. Tam, kde to není 
v možnostech klienta, zůstávají v telefonickém kontaktu - mnohdy o to častějším. S klienty v programu 

                                                           
1 https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/nakazeny-koronavirus-muz-ceskolipsko-
karantena.A200322_175521_liberec-zpravy_jape 
2 https://www.impuls.cz/regiony/jihomoravsky-kraj/utok-napadeni-znojmo-nemocnice-sestra-utocnik-pacient-
nuz.A200324_094803_imp-jihomoravsky_kov 
3 https://www.denik.cz/krimi/praha-policie-tramvaj-vyton-konflikt-cestujicich-utocnik-nuz-mhd-strelba.html 
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Case managementu se v případně nutnosti setkávají mimo jejich prostory na poradenství či podpůrné 
asistence. V případě krizových situací – ohrožení klientova bezpečí, abstinence, a jiné – jsou po 
telefonické domluvě ochotni nabídnout i osobní setkání v ambulanci, se zajištěním ochranných 
prostředků dýchacích cest a desinfekce rukou. 

 

Provoz ambulance je stejný ve všední den 9 - 17 hodin, tudíž pro telefonickou konzultaci zůstávají 
dostupní (tel. 724 521 913). Do pořadníků nové žadatele o léčbu zapisují, nové klienty do programu v 
současném stavu nenabírají a vymýšlí, jak to bude případně možné, kdyby se situace v blízké 
budoucnosti nezlepšovala. 

 

A DOMA, z. s. 
 
Organizace standardně funguje a poskytuje vše tak, jak je uvedeno v katalogu sociálních 
služeb. Osobní asistence funguje ve standardním režimu, poskytují všechny základní činnosti 
dle zákona.   

Dále také stále funguje projekt pro rodinné pečující Dva životy – Praha (607 307 187) a také 
projekt pro osoby s duševním onemocněním a jejich pečující rodiny - Rodina jako základ péče 
o osoby s duševním onemocněním (725 319 208). 

Na Strži 1683/40 
140 00 Praha 4 
Tel.: 723 183 896 
www.adoma-os.cz 
 

ESET HELP 

Klinika ESET nabízí možnost krizové konzultace psychických potíží po telefonu nebo 
prostřednictvím videohovoru. V případě potřeby lze kontaktovat telefonní linku: 606 341 
197, pondělí až pátek 13,00-16,00 hod. Hovory nejsou anonymní. 

CDZ Eset poskytuje i nadále své služby, ovšem s důrazem na řešení aktuálních a krizových 
situací. Ambulantní služba na CDZ od 9 do 17 hodin je zachována – 224 316 135, 734 596 536. 

Podpora zaměstnávání poskytuje své služby v omezeném režimu – 731 444 134. 

Centrum denních aktivit omezuje provoz ambulantní formy (společné setkávání). 
Poskytovány jsou telefonní konzultace, v nutných případech doprovod, obstarání nákupu 
apod. – 733 120 332. 

Chráněné bydlení poskytuje své služby nadále v omezeném režimu s důrazem na řešení 
akutních a krizových situací – 739 994 980. 

Úvalská 47 
100 Praha 10 
tel.: 774 186 262 
www.esethelp.cz 
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Polovina nebe, o.p.s. 
 
Nadále poskytují osobní asistence u klientů na Praze 10, jen dočasně zrušili výuku ovládání 
počítače v domově seniorů, kam nesmí za současného nouzového stavu návštěvy. 

Polovina nebe, o.p.s. 
Na Pankráci 1683/127 
Praha 4 
(+420)-603 836 710 
www.polovinanebe.cz 

 

Člověk v tísni o.p.s.  
 
Pobočka Programů sociální integrace Praha obnovuje od 6. 4. 2020 osobní konzultace  
s klienty zaměřené na řešení širokého spektra problémů, které jsou u řady lidí, obzvláště za 
současného stavu, příčinou nepříznivé sociální situace.   

Pracovníci pobočky jsou klientům k dispozici v pondělí a ve středu na adrese Vltavská 24, 
Praha 5 (konkrétní termín setkání je nutné dojednat telefonicky - 773 784 067, 778 755 865). 

 

Programy sociální integrace 

Člověk v tísni o.p.s. | Pobočka Praha 

Vltavská 548/24, Praha 5 - Smíchov 
Vítkova 154/24, Praha 8 - Karlín 
  
Tel.: 778 499 297 
E-mail: eva.kosatkova@clovekvtisni.cz    
www.clovekvtisni.cz/pobocka-praha-za-casu-koronaviru-kompletni-informace-o-soucasnem-
stavu-6480gp 
www.clovekvtisni.cz/covid-19 
 
 

 

 
 
 

 

 


