Český červený kříž
Přehled zařízení poskytujících zdravotní služby, sociální služby, přehled
neregistrovaných samostatných zařízení a služeb v sociální činnosti:

Zřizovaná
Úřadem ČČK

Zařízení poskytující
zdravotní služby
Dětská odborná
léčebna Ch. G.
Masarykové,
Bukovany

Zařízení poskytující sociální služby

Neregistrovaná samostatná
zařízení a služby v sociální činnosti
Domy pro bydlení seniorů
 "Hvězda"- Praha 6
 Moravský Písek
 Ostrožská Nová Ves
Poskytuje se zde tzv. bydlení s
dohledem seniorům.
domysenioru@cervenykriz.eu
Projekt certifikace Přátelská místa
nahrazen kurzem Rozumíme si,
pomáháme si realizovaným na
úrovni OS ČČK

Oblastní spolek
ČČK

Hlavní město
Praha
Praha 9

Domácí
ošetřovatelská péče
Alice

Dům sociálních služeb – Dům pro
Klub aktivního stáří
seniory (Bojčenkova)
Nízkoprahový klub seniorů
Jedná se o zařízení s celoročním
nepřetržitým provozem, které
zajišťuje komplexní sociální péče i
zdravotnickou péče. Jedná se o
zařízení s celoročním nepřetržitým
provozem.
Gerocentrum Slunné stáří
(Harrachovská)
Je víceúčelové zařízení sociální péče
s nepřetržitým celoročním provozem
zajišťující komplexní péče občanům
ohroženým chorobami stáří. Péče je
poskytována po neomezenou dobu.
Domov se zvláštním režimem
(Hejnická)
V domově je zajišťována individuální
pomoc a podpora osobám
s chronickým duševním onemocněním
(především Alzheimerovou chorobou)
ve věku 60+, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiného člověka a
tuto pomoc není možné zajistit
prostřednictvím terénní nebo
ambulantní sociální služby či rodiny.

Pečovatelská služba

Středočeský kraj
Beroun

Azylový dům Berounka a Dům na půl
cesty
Zařízení poskytuje služby
osamoceným matkám s dětmi,
mládeži opouštějící ústavní zařízení,
ženám bez domova a sociálně slabým
občanům.

Kladno

Azylový dům a Dům sociální péče
Zařízení pomáhají ženám a matkám
s dětmi, které se ocitly v tíživé situaci
v důsledku disfunkční rodiny nebo
partnerského vztahu či nedostatku
financí. Další cílovou skupinou jsou
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společ. nežádoucími jevy,
etnické menšiny, migranti a azylanti,
oběti trestné činnosti, osoby bez
přístřeší, osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách,
osoby se zdravotním postižením či
onemocněním, osoby v krizi, osoby,
které vedou rizikový způsob života.

Kutná Hora

Domácí péče –
ošetřovatelská péče

Mělník

Domácí
ošetřovatelská péče
Alice
Dům péče ČČK
Zařízení poskytuje
klientům dva typy
péče - následnou
lůžkovou péči a
paliativní péči.

Mladá Boleslav

Nymburk

Jihočeský kraj

Sociální šatník, sociální
poradenská činnost, podpora
bezdomovců

Spirála času - poradenská služba
Služba s odbornými lektory pro
rodiče a jejich děti v oblasti
problematiky sociálně
patologických jevů.

Č. Budějovice

Český Krumlov
Písek

Agentura domácí
péče ČČK Alice –
Ošetřovatelská péče

Ubytovna pro osoby bez domova
Agentura pro péči o hygienu,
domácnost a osobní potřeby

Agentura domácí
ošetřovatelská péče
ČČK

Prachatice

Strakonice

Agentura domácí péče ČČK Alice –
Pečovatelská služba

VRBA Vimperk – terénní, ambulantní
služba pro osoby ohrožené domácím
násilím
Domácí péče ČČK
o.p.s.

Plzeňský kraj
Domažlice
Tachov

Ošacovací středisko
Domácí
ošetřovatelská péče

Pečovatelská služba

Domácí
ošetřovatelská péče
Alice
Domácí
ošetřovatelská péče
Alice
Dětský dechový
rehabilitační
stacionář
Stacionář umožňuje
denní pobyt
zdravotně oslabeným
dětem ve věku od 2 –
6 let, jež nemohou
navštěvovat běžná
dětská předškolní
zařízení.

Pečovatelská služba
Odlehčovací pobytová služba

Ústecký kraj
Děčín

Litoměřice

Louny

Teplice

Liberecký kraj

Kontaktní protidrogové centrum

Azylový dům pro muže Louny a
Azylový dům pro muže Žatec
Pomoc pro nový start zde naleznou
muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci.
Domácí
ošetřovatelská péče
Alice

Domov se zvláštním režimem
V domově najde ubytování a veškerou
potřebnou pomoc vč. sociálněterapeutických a aktivizačních činností
až 12 osob s chronickým duševním
onemocněním.

Liberec

DRN (Doprava
raněných a
nemocných)

Královehradecký
kraj
Jičín

Trutnov

Azylový dům pro matky s dětmi
Zařízení je určeno pro matky s dětmi a
mladé dospělé ve věku 18 – 26 let,
kteří se nacházejí v tíživé sociální
situaci.
Domácí
ošetřovatelská péče
Alice, rehabilitace

Pardubický kraj
Svitavy

Azylový dům pro matky s dětmi
Cílovou skupinou jsou matky s dětmi,
těhotné ženy a ženy čekající na
vyjádření soudu o svěření dětí do
vlastní péče.

Ústí nad Orlicí

Senior doprava, Centrum pro život
– senior centrum, ošacovací
středisko
Senior doprava je sociální přeprava
pro seniory, osoby zdravotně
postižené a matky s dětmi.

Kraj Vysočina
Jihlava
Pelhřimov

Dopravní zdravotní
služba
Dopravní
zdravotnická služba

Jihomoravský
kraj
Blansko

Brno

DOP Alice (Domácí
ošetřovatelská péče
Alice)
Ambulantní péče,
všeobecná sestra,
domácí péče

Pečovatelská služba ČČK Blansko

Odlehčovací služby

Zlínský kraj
Zlín

Azylové zařízení a nízkoprahové
denní centrum pro osoby bez
přístřeší – azylový dům, nízkoprahové
denní centrum a noclehárnu.
Pečovatelská služba

Olomoucký kraj

Olomouc

Ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

Přerov

Domy ČČK
Domy jsou určené občanům, kteří
se octli v tíživé bytové situaci a
seniorům. Součástí zařízení je také
Středisko rané péče o
novorozence.
Ubytovna pro bezdomovce

Moravskoslezský
kraj
Karviná
Ostrava

Gerontocentrum ČČK
Senior centrum ČČK

Zájemcům o námi provozovaná zařízení či poskytované služby doporučujeme
kontaktovat zřizovatele.

