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Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U08_0182 ze dne 18.3.2008: 
 

Rozdělení finančních prostředků 
Výběrové řízení na udělení příspěvků v oblasti prevence kriminality v roce 2008 

 
 

č.p 
 

ORGANIZACE 
 

NÁZEV PROJEKTU 
 

CELKOVÉ 
NÁKLADY NA 

PROJEKT 

 
POŽADOVANÁ 

ČÁSTKA 
 

 
SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA  

 
POPIS   PROJEKTU  

1 Farní charita Výtvarný ateliér pro lidi bez 
domova - Plamen poznání 
(Aktivizační služba sociální 
služby Máří) 

138 000,- 60 000,- 40 000,- Ateliér je zaměřen na integraci osob bez domova za 
přispění uměleckých aktivit, snaží se zmírňovat 
důsledky psychické izolovanosti těchto lidí výtvarnou 
činností. Výtvarný ateliér se koná každý čtvrtek odpol.  
Na: výtvarné potřeby pro práci s klienty, propagační 
materiály, doprovodné služby (rámování, fotoslužby 
apod.), pronájem výstavních ploch 

2 PRAK – sdružení pro 
prevenci kriminality 

Prak – projekt prevence 
kriminality Praha 1/2008 

116 800,- 73 900,- 73 900,- Obsahem projektu jsou besedy o trestní 
odpovědnosti,besedy o rasismu,exkurze do věznic a 
následné besedy. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 
6. - 9.tříd. Přínosem je zvýšení právního vědomí žáků, 
zamyšlení nad osobní zodpovědností za své jednání, 
upozornit na následky kriminálního chování. 
Předpokládaný počet účastníků je 700. V roce 2008 se 
zapojí tyto ZŠ:  Malostranská, J.Gutha - Jarkovského, 
Vodičkova, Mikulandská. 
Na: lektorné, organizaci programů, dopravu, materiál, 
xerox, poštovné, odměny, vzdělávání lektorů, provozní 
náklady (nájem, tel.), vstupné Terezín 
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3 Katolický domov 
studujících 

Barevné dlaně 60 000,- 40 000,- 10 000,- Cílovou skupinou jsou studentky (15-20 let) katolického 
domova, které budou mít možnost pod odborným 
výtvarným a pedagog. vedením malovat na zdi chodeb 
domova dle vlastních návrhů. 
Na: OON, materiál (štětce, barvy, kartony na šablony, 
výtvarné pomůcky) 

4 Naděje 
 

Provoz nízkoprahového 
denního centra 

230 984,- 110 084,- 80 000,- Cílem projektu je systematická terapeutická práce s 
mladými lidmi ve věku 18-26 let a jejich zapojení do 
aktivit, které podpoří jejich schopnosti a motivaci ke 
změně životního stylu. Tito lidé využívají služeb 
nízkoprahového centra Bolzanova 7.  
Na: OON, literaturu, CD, potřeby pro arteterapii 
(kartony, papíry, kreslící potřeby, lepidla, barvy, stuhy, 
nitě, keram. hlína, korálky apod.), společenské hry, 
hudební nástroje (kytara, klávesy, flétna, bubínek, 
tamburína, drnčák, chřestidlo, tibetské mísy), tabule a 
chlipchart,  vstupenky na společenské akce. 

5 o.s. Ježek a Čížek 
 

Prezentace streetworské 
činnosti projektu na Hlavním 
nádraží 

21 000,- 21 000,- 21 000,- Realizace 3 veřejných divadelních vystoupení na 
Hlavním nádraží. Cílem projektu je propagace 
streetworkeské činnosti „Cesta - centrum sociálních a 
terapeutických služeb“ na území P 1.  
Na: letáky a tisk, drobný spotřební materiál, produkční 
výdaje (OON). 
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6 Projekt Šance 
 

Dejte šanci dětem ulice v r. 
2008 na Praze 1 

484 800,- 46 000,- 46 000,- Projekt se zabývá terénní sociální prací orientovanou 
na prevenci komerčně sexuálně zneužívaných dětí a 
mládeže žijících na ulici.  Snaha změnit postoje a 
hodnoty těchto lidí, kteří jsou ohroženi rizikem útěku 
z reality (alkohol, gambling, drogy). 
Na: vycházky do kulturních a společenských center, 
výlety o ZOO, na hrady a zámky, pobyt v přírodě, 
kancelářské potřeby 

  
Celkem 

  
1 051 584,- 

 
350 984,- 

 
270 900,- 

 

       
 


