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Rozd lení finan ních prost edk   ve výši 617 900 K 
„JEDNI KA PRO ROK 2009 – podpora MHMP v sociální oblasti“ 

 

   

 
Organizace 

 
       Název projektu 

 
Cílová skupina 

 
Celkové 
náklady 

na projekt 
 

( v K  ) 

 
Požadova-

ná 
ástka  

                    
( v K  )  

 
Schválená 

ástka  
                  
 

( v K  ) 

 
           Popis projektu 

 
 

    1. Spolenost „E“ 
Czech Epilepsy 
Association 
občanské sdružení 
Liškova 959/3 
Praha 4 
 

„Sociáln

ě

 aktiviza

č

ní 
služby pro osoby se 

zdravotním postižením a 
pro  seniory – osoby 

s epilepsií a jejich blízké“ 

osoby se  
zdravotním 
postižením, senioři, 
děti a mládež ve 
věku od  6 do 26 
let, které jsou  
ohrožené 
společensky 
nežádoucími jevy. 

1 130 978 250 000 50 000 
 

Bezplatné aktivizační služby pro lidi 
s epilepsií a jejich blízké jsou poskytovány 
ve vlastní  budově denního stacionáře. 
Společnost pořádá kurzy ( AJ, PC), 
semináře, přednášky, zdravotní cvičení, 
plavání, rukodělné kroužky, rehabilitační 
pobyty.  Dětem nabízí pobyt na letním 
integrovaném táboře. Organizace  vydává 
měsíčník Aura, který přináší informace 
z oblasti  epileptologie a  zprávy o činnosti 
a o aktivitách tohoto sdružení. 
P ínos pro Prahu 1: 
V současnosti využívá služeb cca 30 osob 
z Prahy l 
P

ř

ísp

ě

vek bude použit na provozní náklady. 
    2. Kontakt bB 

občanské sdružení 
pro studium, 
rehabilitaci a 
sport bez bariér 
Vaníčkova 7 
Praha 6 –Strahov  

„Kontakt –sociáln

ě

-
aktiviza

č

ní služby pro 
osoby s t

ě

lesným 
postižením“ 

osoby s tělesným 
postižením 

2 700 000 108 480 80 000 Sdružení usiluje o odstranění bariér mezi 
zdravotně postiženou a nepostiženou 
mládeží především motivací k aktivnímu a 
nezávislému pojetí života (podpora 
sebevědomí, vytváření nových příležitostí, 
aktivizace směrem k  větší samostatnosti). 
Program je určen všem věkovým 
kategoriím se zvláštním zřetelem na děti a 
mládež. 
P ínos pro Prahu 1: 
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V současné době využívá služeb 100  
postižených osob, z toho  4 ob ané 
z Prahy 1. Organizace má zájem o 
partnerství s P1 
P

ř

ísp

ě
vek bude použit na provozní náklady.  

    3. Centrum pro 
zdravotn  
postižené kraje  
Praha 
občanské sdružení 
Rybná 24 
Praha 1 

„Služby sociální prevence 
– centrum aktiviza

č

ních 
služeb“ 

osoby s tělesným 
postižením, osoby 
s jiným zdravot,¨. 
postižením, senioři 

91 620 86 120 0 Poskytování sociálně aktivizačních služeb – 
výuka na PC, trénink paměti, kroužek 
dovedných rukou, přednášky na vybraná 
témata. Vše koncipováno individuálně  
s přihlédnutím ke schopnostem a 
možnostem každého uživatele. Součástí 
služeb je i nabídka odborného sociálního 
poradenství. 
P ínos pro Prahu 1: 
Uživatelům je k dispozici vybavená 
místnost v Rybné 24, v Praze 1. 
12 klient  z Prahy 1. 
P

ř
ísp

ě
vek bude použit na provozní náklady. 

    4.  Diakonie CE – 
St edisko pro 
zdravotn  
postižené 
účelové zařízení 
církve 
Klimentská 18 
Praha l 

„St

ř

edisko pro zrakov

ě

 
postižené“ 

osoby se zrakovým 
a kombinovaným 
postižením 

670 000 9  000 9 000 Rozšíření nabídky služeb pro osoby se 
zrakovým a kombinovaným postižením. 
získáváním informací  ve zvukové, 
braillské a  elektronické knihovně. Možnost 
setkávání  osob se stejným postižením, 
zlepšení jejich životních podmínek a pomoc 
při jejich integraci do většinové společnosti. 
P ínos pro Prahu 1: 
Zmírnění sociálního vyloučení. 3 klienti 
z Prahy 1. 
P

ř

ísp

ě

vek bude použit na provozní náklady. 
    5. Sdružení pro  

komplexní pé i 
p i DMO 
(SDMO) 
občanské sdružení 
Újezd 450/40 
Praha 1 

„Sociáln

ě

 aktiviza

č
ní 

služby poskytované 
osobám s d

ě
tskou 

mozkovou obrnou“ 

osoby s tělesným, 
mentálním a 
kombinovaným 
postižením 

1 521 925 237 747 110 000 Ve Středisku ucelené rehabilitace, 
Klimentská 9, P1  jsou poskytovány 
sociální zdravotní, psychologické služby. 
Zaměřují se na rozvoj schopností a 
dovedností klientů, na realizaci 
volnočasových aktivit a na zapojení lidí s 
 DMO do běžného života. Další činnosti: 
pomoc při hledání zaměstnání  -  Job klub a 
následná pomoc při udržení práce, 
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poradenství, šíření osvěty a informovanosti 
laické veřejnosti. 
P ínos pro Prahu 1: 
Poloha Střediska umožňuje dobrou 
dopravní dostupnost. 10 klient  z Prahy 1. 
P

ř
ísp

ě
vek bude použit na provozní 

náklady. 
    6. eská unie 

neslyšících 
občanské sdružení 
Dlouhá tř. 37 
Praha 1 

„Sociáln

ě

 aktiviza

č

ní 
služby pro osoby se 

sluchovým postižením“ 

osoby se sluchovým 
postižním 

1 570 849 100 000 68 900 Poskytování služby jednotlivcům v 
aktivizačních poradnách, klubová a 
zájmová činnost pro skupiny,  přednášky a  
kurzy  (např. kurz psaní SMSek ,ovládání 
PC). Služby napomáhají klientům 
s orientací v prostředí a slouží jako ochrana 
před sociálním vyloučením.  
P ínos pro Prahu 1: 
Aktivity jsou prezentovány v médiích, 
pravidelně v časopisu Unie, časopisu Gong, 
v  ČT v  rámci Televizního klubu 
neslyšících, na teletextových str. ČT, kde je 
Praha 1 uváděna jako místo, kde je služba 
poskytována. MČ P1 může přímo 
poskytované služby zahrnout do svých 
komunitních plánů. 
8 klient  z Prahy 1. 
P

ř
ísp

ě
vek bude použit na provozní 

náklady. 
    7. Maltézská 

pomoc 
o.p.s. 
Lázeňská 2 
Praha 1 

„Sociáln

ě

 aktiviza

č

ní 
služby pro osoby  se 

zdravotním postižením a 
seniory“ 

osoby s tělesným 
postižením a 
s jiným zdravotním 
postižením, senioři 

354 524 108 000 100 000 Projekt je orientován na poskytování služeb 
v terénu. Dobrovolník dochází za potřebnou 
osobou do domácnosti, či pobytového 
zařízení a snaží se na základě osobního 
přístupu rozvíjet sociálně-vztahový 
potenciál klienta. Je často jediným 
člověkem, se kterým  může senior sdílet své 
radosti i starosti. Získaná akreditace od 
MVČR umožňuje zařadit do tohoto 
projektu i  nezaměstnané. 
P ínos pro Prahu 1: 
Spočívá v pomoci starým, opuštěným lidem 



 4

a lidem s tělesným postižením. Byla 
navázaná spolupráce se Střediskem 
sociálních služeb v Praze 1.  8 klient  
z Prahy 1. 
P

ř

ísp

ě
vek bude použit na provozní náklady 

    8. Fokus Praha 
občanské sdružení 
Dolákova 536/24 
Praha 8 

„ CDA D

ů

m u Libuše – 
SAS pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením“ 

osoby s duševním 
onemocněním 

3.227.327 50 000 50 000 Základním cílem služeb Domu u Libuše, 
Libušina 5, v Praze 2 je zamezení sociální 
izolace prostřednictvím klubových, 
vzdělávacích aktivit a socioterapeutická 
podpora. Služeb  Centra denních aktivit 
využívá cca 50% osob nemocných 
psychózou a  50% trpících jinou formou 
duševního onemocnění. 
P ínos pro Prahu 1: 
Služba bude poskytnuta 1 - 2 obyvatel m 
z Prahy 1. Služeb využívají i lidé  bez 
přístřeší, kteří trpí duševním onemocněním. 
Tím dochází k  omezování sociálně 
patologických  jevů na území P1. 
P

ř
ísp

ě
vek bude použit na provozní náklady 

    9. Židovská obec 
v Praze 
účelové zařízení 
církve 
Maiselova 18 
Praha 1 

„Sociáln

ě

 aktiviza

č

ní 
služby proseniory“  

osoby s 
kombinovaným 
postižením, osoby 
s jiným zdravotním 
postižením, senioři 

9 213 000 50 000 50 000 Všechny programy a služby jsou zaměřeny 
na občany zejména židovského původu. 
Středisko ŽOP se zaměřuje především na 
psychosociální prevenci a pomoc lidem, 
kteří přežili holocaust a toto trauma 
ovlivnilo jejich životy. Provozuje linku 
důvěry,  provádí podpůrné rozhovory,  při 
kterých pracovníci pomáhají s trénováním 
paměti a poskytují poradenství .  Klub 
zdraví zajišťuje skupinové aktivity: plavání 
s kondičním  cvičením, turistické pobyty v 
přírodě, výlety, vycházky.  Všechny tyto 
služby zlepšují postavení nemocných a 
seniorů ve společnosti. Mezi další 
programy střediska patří rozvoz obědů, 
pochůzky, doprovody  nebo odvozy 
k lékařům apod.   
P ínos pro Prahu 1: 
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20 - 30 klient  z Prahy 1, který zařízení 
poskytuje i další sociálně aktivizační 
služby. 
P

ř

ísp

ě
vek bude použit na provozní náklady. 

   10. Život 90 
občanské sdružení 
Karolíny Světlé 
18 
Praha 1 

„Pe

č

ovatelská služba pro 
seniory“ 

senioři 3. .468 064 300 000 100 000 Pečovatelská služba Život 90, hrazená 
klientem, patří do triády terénních 
sociálních a zdravotních služeb 
(Pečovatelská služba, Tísňová péče a 
Domácí zdravotní péče). Zabezpečuje 
pomoc  uživatelům  tísňové péče AREION, 
kteří již nejsou sami schopni zajistit své 
bio-psycho-sociální potřeby.  Pomáhá při  
zajištění provozu domácnosti: od úklidu, 
pochůzek, nákupů, pomoci s  osobní 
hygienou, donáškou a přípravou jídla, 
doprovodů např. k lékaři, na úřední jednání 
apod. 
P ínos pro Prahu 1: 
V kombinaci s  dalšími službami:  odborné 
soc. poradenství, telefonická krizová 
pomoc, odlehčovací pobytové a 
rehabilitační centrum, sociálně aktivizační 
služby pro seniory nabízí obyvatelům P1 
ucelený souhrn služeb, které jim umožňují 
důstojně prožít závěr svého života ve svém 
vlastním domově. V roce 2008 byla služba 
poskytnuta  5 senior m z Prahy 1. 
P

ř

ísp

ě

vek bude použit na provozní 
náklady. 

 
 
Celková požadovaná ástka:  l 299 347 K 
 
Schválená ástka: 617 900 K             
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