
Denní stacionáře na území hl. města Prahy pro klienty starší 16ti let s mentálním či kombinovaných postižením

Název denního stacionáře
Věkové 
rozmezí 
přijímaných 
klientů

Kontakt na vedoucí osobu Webové stránky zařízení Lokalita Provozní doba 
stacionáře

Vhodný pro 
osoby na 
vozíku

Volné místo pro 
nové klieny 
(stav k 30. 7. 
2021)

Denní stacionář Ratolest 7 - 64 radka.jahodova@diakonie-praha.cz https://www.diakonie-praha.cz/nase-sluzby/denni-stacionar-ratolest/ Praha 10 7 - 16h ne ne
Denní stacionář Na Palubě 18 - 45 cermakova@diakonie-praha.cz https://www.diakonie-praha.cz/nase-sluzby/denni-stacionar-na-palube/ Praha 13 7 - 16h ano ne
Pobočka diakonie církve Bratrské 19 - 64 stacionar@volny.cz https://cb.cz/praha3/stacionar/ Praha 3 8 - 18h ano ne
Akord 6 - 45 macekpetr@seznam.cz https://www.dsakord.cz Praha 2 7 - 17h ano ne
Ruka pro život (2 stacionáře v Praze) od 16 let olga.dvorakova@rukaprozivot.cz https://www.rukaprozivot.cz Praha 8 7 - 17h ano ano
Modrý klíč 3 - 65 kapicova@modry-klic.cz https://www.modry-klic.cz Praha 4 7 - 17h ano ne
Paprsek Hloubětín 15 - 40 hloubetin@dcpaprsek.org https://www.dcpaprsek.org/nase-sluzby/denni-stacionar/stredisko-hloubetin/ Praha 9 6:30 - 17h ano ne
Paprsek Prosek 2 - 35 prosek@dcpaprsek.org https://www.dcpaprsek.org/nase-sluzby/denni-stacionar/stredisko-prosek/ Praha 8 7 - 17h ano ne
DAR (pozn. ad 1) 2 - 26 dar@dcpaprsek.org https://www.dcpaprsek.org/nase-sluzby/denni-stacionar/stredisko-dar/ Praha 6 7 - 17h ano ne
Domov Sedlec (pozn. ad 2) od 19 let SDM.SEDLEC@seznam.cz http://www.sdmsedlec.cz/denni-stacionar Praha 6 8 - 16h ne ne
Pohoda 19 - 80 manazer.stacionare@pohoda-help.cz https://pohoda-help.cz Praha 4 7:20 - 16h ne ano
Jedličkův ústav 14 - 35 h.draganova@jus.cz http://www.jus.cz Praha 4 8 - 17h, pátek 16h ano ne

Poznámky: 

1) Středisko DAR je zaměřeno především na děti předškolního věku. Další klienti 16+ jsou klienty od dětství, s těžkým kombinovaným postižením, kteří tu nadále zůstávají. Pro 
absolventy speciálních škol mají jen jedno oddělení s denní kapacitou 4 klientů.  
2) Denní stacionář je přímo napojen na chráněné bydlení. 
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