Kontrola vyúčtování:

1. Dílny tvořivosti, o. s. , V Pevnosti 4, Praha 2
Projekt: „ Sociálně aktivizační služby o. s. Dílny tvořivosti
V původní podobě byla služba cílena primárně na jednotlivce, kteří trpí následky
poranění nebo poškození mozku. Při jednotlivých sezeních zajistila organizace
zkvalitňování sociálních interakcí, komunikativních dovedností a nácvik kooperace ve
skupině. V průběhu roku byla tato nabídka rozšířena o podporu určenou rodinným
příslušníkům. V rámci terénní práce začala organizace nabízet rodinám např. odborné
vzdělávací semináře nebo možnost individuálních konzultací.
Vyúčtování (smlouva č. 1/08):
Přiděleno: 22.600,- Kč. Tato požadovaná částka se vztahovala k nákladům spojeným
s poskytováním podpůrné skupiny během jednoho roku jednomu klientovi. Částka
byla čerpána v plné výši na krytí mzdových nákladů pro terénní pracovnice a terapeuty
a na provozní náklady. V rámci předkládaného grantu byl podpořen 1 klient z P1 ( ve
shodě s plánovaným počtem)
2. Společnost „ E“, Czech Epilepsy Association, o. s. Liškova 959/3, Praha 4
Projekt: „ Odborné poradenství pro osoby s epilepsií a jejich blízké“
Projekt je realizován již několik let, je vyhledávaný a potřebný. Organizace registruje
1023 členů. Odborné sociální poradenství k problémům v různých oblastech života,
které epilepsie přináší, bylo poskytováno dle podané žádosti. Informace byly
podávány klientům telefonicky, písemně, elektronicky, ale také osobně po celý rok
2008. S klienty a jejich blízkými pracoval individuálně, ale také ve skupině v rámci
programu ve stacionáři, také psycholog.
Vyúčtování (smlouva č. 2/08):
Přiděleno: 50.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na provozní náklady.
3. Farní charita Praha 1 – Nové Město, účelové zařízení církve, Jungmannovo nám.
18, Praha 1
Projekt: „Pečovatelská služba Alžběta“
Celkem využívalo pečovatelskou službu 16 klientů s různými druhy zdravotních
postižení, v převážné většině to byli starší spoluobčané v důchodovém věku.
Základním cílem bylo umožnit seniorům zůstat ve svém přirozeném prostředí, tzn.
v prostředí své rodiny a svých blízkých a poskytnout jim zabezpečení služby v době,
kdy nejsou rodinní příslušníci či blízcí přítomni.
Vyúčtování (smlouva č. 3/08)
Přiděleno: 50.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na mzdy a provozní
náklady.
Organizaci se nepodařilo zajistit další finanční prostředky podle plánovaného a
později revidovaného, sníženého rozpočtu a její činnost byla pozastavena k 31. 12.
2008. K tomuto datu ukončení služby byla pro všechny klienty vyřešena náhradní
pečovatelská služba.
4. Občanské sdružení ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 286/18, Praha 1
Projekt: „ Sociální a odborné poradenství pro seniory a jejich blízké“
ŽIVOT 90 realizoval nízkoprahové informační a poradenské centrum pro seniory a
jejich rodiny v Domě Portus, který nabídl klientům ucelený systém informací a
poraden (od zdravotní, lékařské, právní až po sociální-občanskou), dále některé služby
(pečovatelské, ošetřovatelské služby, respitní pobyty, hospic apod.) a další aktivity,
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klubovou a dobrovolnickou činnost. Na poradny se obraceli senioři z celého hlavního
města, jak osobně tak i telefonicky . Z MČ Praha 1 je to 6% všech seniorů
Vyúčtování (smlouva č. 5/08)
Přiděleno: 50.000,- Kč. Tato částka byla čerpána na provozní náklady v plné výši.
5. Občanské sdružení ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 286/18, Praha 1
Projekt: „ Pečovatelská služba pro seniory v Centru denních služeb“
Pečovatelská služba je součástí komplexního programu Domov je doma, který usiluje
o ucelené řešení životních problémů starších lidí. V roce 2008 byla poskytovaná
převážně klientům tísňové péče, kteří již nebyli sami schopni zajistit své bio-psychosociální potřeby v přirozeném, sociálním prostředí. Pečovatelská služba pomáhala se
zabezpečením provozu domácnosti, pomáhala při hygieně, nákupech, přípravě jídla a
dovážení obědů. Zabezpečovala kontakt se společenským prostředím, při doprovodech
k lékaři, na úřady, při procházkách. Pomohla setrvat 76ti uživatelům (6 seniorů z MČ
Praha 1) v jejich přirozeném prostředí. Cílem bylo narušení izolace osaměle žijících
starých lidí.
Vyúčtování (smlouva č. 6/08):
Přiděleno: 80.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na provozní náklady.
6. Česká unie neslyšících, o. s. Dlouhá třída 37, Praha 1
Projekt: „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením“
Sociálně aktivizační služby naplňují kromě jiného jednu ze základních potřeb
vyplývajících ze sluchového postižení, a tou je potřeba pocitu bezpečného sociálního
zázemí, kolektivní sounáležitost a důvěry v osoby, poskytující pomoc. Centrum je
dále místem odpočinku a společenského vyžití ve společenství osob spřízněných
podobnými problémy, prožitky, osudy. Realizace projektu probíhala v souladu
s podaným projektem a podle plánu činnosti Centra sociálních služeb Praha pro rok
2008.
Vyúčtování (smlouva č. 8/08)
Přiděleno: 70.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na mzdové a provozní
náklady.
7. Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Benediktská 688/6, Praha 1
Projekt: „ Centrum samostatného života – odborné poradenství“
Centrum samostatného života je zázemím celé organizace. Nabízí dostupné a ověřené
informace z oblastí, které souvisí s problematikou zdravotního postižení a slouží jak
obyvatelům MČ P1, ale i jejím návštěvníkům nejen z ČR. Podle záznamů organizace
(internet a systém evidence dotazů) vyplývá, že přímý kontakt využilo v roce 2008 cca
2 500 klientů. Úbytek klientů vyrovnává podstatně větší návštěvnost webových
stránek. V projektu v průběhu jeho realizace v roce 2008 nedošlo k žádným zásadním
změnám.
Vyúčtování (smlouva č. 9/08)
Přiděleno: 50.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na mzdové a provozní
náklady.
8. Rada seniorů České republiky, o. s. Nám. W. Churchilla 2, Praha 3
Projekt: „ Bezplatné odborné sociální, bytové a sociálně-právní poradenství pro
seniory a zdravotně postižené“
Poradenství bylo poskytováno ambulantní i terénní formou. Základní poradenství bylo
navíc prováděno prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím periodika Rady a
v neposlední řadě též na členských schůzích a besedách seniorských organizací.
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Prostřednictvím terénních služeb bylo uskutečněno 204 návštěv v domácnostech
přestárlých a nepohyblivých seniorů. Klientů z P1 bylo 203.
Vyúčtování (smlouva č. 11/08):
Přiděleno: 25.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na úhradu mzdových a
provozních nákladů.
9. Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o. s. Všehrdova
14, P1
Projekt: „ Sociálně aktivizační služby poskytované osobám s dětskou mozkovou
obrnou (DMO)“
Ojedinělý projekt, který doplňuje siť sociálních služeb v Praze 1. Služby jsou
poskytovány lidem s DMO od 7 let věku. V rámci těchto služeb se mohou klienti
vedle základního poradenství zúčastnit Job klubu, popř. využívat služeb
podporovaného zaměstnání. Jsou jim nabízeny také vzdělávací kurzy a volnočasové
aktivity (fotokroužek, kurz tvůrčího psaní a klubová činnost). Sociálně aktivizačních
služeb využívá 62 uživatelů.
Vyúčtování (smlouva č. 12/08):
Přiděleno: 146.400,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na úhradu mzdových a
provozních nákladů.
10. Kontakt bB, občanské sdružení pro rehabilitaci a sport bez bariér, Vaníčkova 7,
Praha 6 - Strahov
Projekt: „ KONTAKT – kontaktování a následná péče o osoby s tělesným
postižením“
Sdružení usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou
mládeží, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí
života. Nosnou činností je celoroční výuka plavání, které má pro člověka s tělesným
postižením významný dopad, protože se v něm spojují jak prvky rehabilitační, tak
sportovní a vzhledem k realizaci v běžných bazénech i integrační. Většinu uživatelů
tvoří děti s vrozeným postižením, v roce 2008 se jednalo o 94 uživatelů z toho 5 osob
z MČ Praha 1. Realizace projektu probíhala v souladu s předloženým projektem.
Vyúčtování (smlouva č. 14/08):
Přiděleno: 50.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na úhradu mzdových a
provozních nákladů.
11. Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
Brunnerova 1011/3, Praha 17 – Řepy
Projekt: „ Zajištění a poskytování sociálně aktivizačních služeb a odborného
poradenství pro rodiny a děti s autismem“
Na území Prahy 1 poskytuje organizace sociální a zdravotní služby lidem s poruchami
autistického spektra, a to v domácnostech, ve školských zařízeních a na dalších
místech dle požadavku uživatele služeb. Jedná se odborné sociální poradenství,
speciálně-pedagogickou péči, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
obstarávání osobních záležitostí, individuální konzultace, terapie problémového
chování. Celkový počet uživatelů je 159, 8 uživatelů je z P1.
Vyúčtování (smlouva č. 15/08):
Přiděleno: 60.000,- Kč. Tato částka byla čerpána v plné výši na mzdy odborníků.
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