
Zobrazit vyhledávací formulář
Služby vyhovující zadaným kritériím

Ve  veřejné  části  registru  poskytovatelů  sociálních  služeb  jsou  informace  o  konkrétní  poskytované
sociální službě přístupné od vydání rozhodnutí o registraci a následného úředního zveřejnění.

Verze pro tisk

rozšířené vyhledávání

Počet nalezených sociálních služeb: 17 Stránka: 1 další >

Arcidiecézní charita Praha

Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi (Na prádle 192/2, Brandýs nad LabemStará Boleslav,
Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs n.LabemSt.Bol.1)

pobytové

rodiny s dítětem/dětmi

děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

Azylové domy (3995396)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 737 282 804
fax 326 907 824
email adbrandys@praha.charita.cz
web www.praha.charita.cz (http://www.praha.charita.cz)

Azylový dům Kladno, o.p.s.

Azylový dům Kladno o.p.s. (J. Hory 1971, Kladno, 272 01 Kladno 1)

pobytové

oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi

děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Azylové domy (3449343)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 312 247 016
web http://www.azylovydumkladno.cz (http://www.azylovydumkladno.cz)

Azylové domy (4224505)

javascript:void(0)
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http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1489136629329_1&706f=50c539ba0e666d69
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=24592161a311ed9e&SUBSESSION_ID=1489136629329_1
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM

Azylový dům (Na Vyhlídce 268, Příbram IV, 261 01 Příbram 1)

pobytové

oběti domácího násilí
oběti trestné činnosti
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
rodiny s dítětem/dětmi

děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 318 634 588
email azylovydum@centrumpribram.cz
web www.centrumpribram.cz (http://www.centrumpribram.cz)

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú.

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem z.ú. (Náměstí B. Hrozného 1743/29, 289 22 Lysá
nad Labem)

pobytové

osoby bez přístřeší

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)

Azylové domy (8245137)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 325 553 547
email info@centrumlysa.cz
web www.centrumlysa.cz (http://www.centrumlysa.cz)

Diakonie ČCE  středisko Střední Čechy

Dům pro matku a dítě (Benešovská 507, 258 01 Vlašim)

pobytové

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Azylové domy (3786459)

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1489136629329_1&706f=d1154d38c9a89a96
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Kontakty: 
telefon 317 844 481
telefon 317 844 482
email manažer služeb

prevence
prevence.stred@diakonie.cz

web www.diakoniestred.cz (http://www.diakonie
stred.cz)

Farní charita Beroun

Azylový dům sv. Jakuba (Roháče z Dubé 131, BerounZavadilka, 266 01 Beroun 1)
Azylový dům sv. Josefa pro ženy (Lochovice 42, 267 23 Lochovice)

pobytové

imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
etnické menšiny

děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

Azylové domy (9321014)

 

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon Azylový dům sv. Jakuba 724 216 051
telefon Azylový dům sv. Josefa pro ženy 733 741 965
telefon Azylový dům sv. Josefa matky/otce s

děmi v tísni
724 074 224

email Azylový dům sv. Josefa pro
matky/otce s dětmi v tísni

adsvjosefa@charitaberoun.cz

email AD sv. Josefa pro ženy adsvjosefazeny@charitaberoun
web http://www.charitaberoun.cz

(http://www.charitaberoun.cz)
web AD sv. Josefa www.charitaberoun.cz

(http://www.charitaberoun.cz)

Farní charita Kralupy nad Vltavou

Azylový dům pro matky s dětmi sv. Máří Magdalény (Pražská 73, Minice, 278 01 Kralupy nad
Vltavou 1)

pobytové

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
etnické menšiny

Azylové domy (1792050)

 

 

 

 

Název poskytovatele: 

Zařízení poskytovatele: 

Formy poskytování sociálních služeb: 

Cílová skupina klientů: 

mailto:prevence.stred@diakonie.cz
http://www.diakonie-stred.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1489136629329_1&706f=76875e6d3e771df3
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=bae95612633c93e1&SUBSESSION_ID=1489136629329_1
mailto:adsvjosefa@charita-beroun.cz
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http://www.charita-beroun.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1489136629329_1&706f=9a94a5902e6926ab
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=af555533c283c0e5&SUBSESSION_ID=1489136629329_1


děti předškolního věku (1  6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
děti kojeneckého věku (do 1 roku)

 

Věková kategorie klientů: 

Kontakty: 
telefon 606 613 018
email centrum@nasefarnost.cz
web http://kralupy.charita.cz/ (http://kralupy.charita.cz/)

Počet nalezených sociálních služeb: 17 Stránka: 1 další >

mailto:centrum@nasefarnost.cz
http://kralupy.charita.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?pg=2&zaok=&sd=azylov%C3%A9+domy&zak=St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD&SUBSESSION_ID=1489136629329_1#results

