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 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie ČR

 156  Městská policie

 112  Integrovaný  
záchranný systém

www.praha15.cz

www.praha15.cz

PORADNA – půjčovna  
zdravotních pomůcek 

Zabývá se poradenstvím,  
které přispívá ke zkvalitňování  

života osob se zdravotním postižením, 
seniorů a jejich blízkých,  

a to především poskytnutím  
podpory a pomoci  

v obtížné sociální situaci. 
Provozní doba:

pondělí – pátek 9:00 h - 18:00 h 
telefonní kontakt: 

777 709 193 • 222 313 200
E-mail: 

prodejna@zdravotni.cz

Odbor sociální péče MČ 
Praha 15

• Odbor se člení na jednotlivá od-
dělení pro různé cílové skupiny

• Oddělení péče o sociálně  
potřebné a zdravotně postižené 
vykonává činnosti sociální práce

• Poskytuje základní i odborné 
poradenství

• Řeší nepříznivé sociální situace 
klientů

• Provádí depistáže a sociální 
práci v terénu

Telefon (sekretariát): 
281 003 114

Úřad MČ Praha 15 • Boloňská 478/1 • 109 00 Praha 10

CSOP Praha 15  
Pečovatelská služba 

Poskytuje sociální službu pro klienty, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. V případě potřeby kontak-
tujte vedoucí pečovatelské služby v pracovních dnech 

od 7:00 – 15:30 hod. • Telefon : 725 927 131 
pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz

Taxík Maxík
Je určený pro osoby starších 70 let nebo osoby,  

které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P
Centrální dispečink: recepce Domu  

s pečovatelskou službou (Janovská ul.) 
Objednací doba přepravy: pracovních dnech  

od 8:00 do 15:30 hodin  
a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem 

přistavení automobilu na určené místo. 
Tel.: 702 397 633 • www.csop-praha15.cz

Městská část
PRAHA 15


