Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo U08_0226 ze dne 26. 06 2008:

Číslo
Projektu
Č. p.

Rozdělení finančních prostředků ve výši 654 000 Kč
„JEDNIČKA PRO ROK 2008 – podpora MHMP v sociální oblasti“

Organizace

Název projektu

Cílová skupina

1.

osoby po poranění
Dílny tvořivosti
„ Sociálně aktivizační
občanské sdružení
mozku (úrazy,
služby občanského
V Pevnosti 4
sdružení Dílny tvořivosti“ autohavárie)
Praha 2
fyzickým a
kombinovaným
postižením

2.

Společnost „E“
„Odborné poradenství pro lidé s epilepsií a
Czech Epilepsy
osoby s epilepsií a jejich jejich blízcí,
veřejnost
Association
blízké“
občanské sdružení
Liškova 959/3
Praha 4

Celkové Požadova- Schválená
náklady
ná
částka
na projekt
částka
( v Kč )
730 990

( v Kč )
22 676

( v Kč )
22 600

1 079 000

215 500

50 000

1

Popis projektu

Kontinuální projekt, cílem je poskytování
sociálně aktivizačních služeb konkrétně v
terénní službě a v podpůrné skupině pro
osoby s poraněním mozku. Dále se
organizace věnuje lidem s mentálním nebo
tělesným či kombinovaným postižením,
kteří nemají dořešenou otázku zaměstnání a
dalšího studia či jiného uplatnění.
Vzdělávací aktivity pro
absolventy
speciálních škol a pro pracovníky ze
sociálních a zdravotnických organizací.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2008 doposud využívá služeb 1
klient z P1, který pravidelně navštěvuje
podpůrnou skupinu pro osoby s poraněním
mozku, ke kterému se vztahuje požadovaná
žádost.
Hlavní náplní sdružení je získávat,
rozšiřovat a předávat v průběhu celého roku
informace o epilepsii a o životě s ní
formou
telefonického,
písemného,
elektronického a osobního kontaktu.
Sociálně
aktivizační
služby
jsou
poskytovány jak samotným nemocným a
jejich rodinám, tak široké veřejnosti.

3.

Farní charita
Praha 1 – Nové
Město
účelové zařízení
církve
Jungmannovo
nám. 18
Praha 1

4.

Diakonie Církve
bratrské
účelové zařízení
církve
Koněvova 24
Praha 3

„ Pečovatelská služba
Alžběta“

osoby se
zdravotním
postižením

913 400

senioři a
10 200 000
„ Bethesda – domov pro
hadicapované osoby
seniory a lidi
s hadicapem, Stoliňská 41
c, Praha 9“

100 400

100 000

50 000

0

Přínos pro Prahu 1:
Společnost má zaregistrováno 100 klientů
z P1.
Farní charita umožňuje seniorům nebo
zdravotně postiženým občanům zůstat a žít
ve svém přirozeném sociálním prostředí,
v prostředí své rodiny a blízkých, při
současném
maximálním
zachování
původních zvyků a způsobů života, v
závislosti na zdravotním a psychickém
stavu.
Přínos pro Prahu 1:
Zabezpečení uživatele služby po celou
dobu, kdy nejsou přítomni rodinní
příslušníci či blízcí a zajišťování všech
jeho potřeb. Pečovatelská služba působí
v Praze 1.
Domov Bethesda je určen seniorům a
lidem, kteří vzhledem k
věku a
zdravotnímu stavu potřebují celoroční
komplexní péči. Mohou se sem hlásit
obyvatelé hl. m. Prahy. Služba je
poskytována 24 hodin denně za finanční
spoluúčasti klientů. Během roku probíhá
v domově praxe studentů z Evangelické
akademie a z Evangelického teologického
semináře (soc. obor) a praktické maturity
studentů škol se sociálním zaměřením.
Přínos pro Prahu 1:
V Domově je umístěna 1 klientka z P1,
v pořadníku je dalších 5 zájemců.
Projekt neodpovídá zadaným tématům.
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5.

Občanské
sdružení
ŽIVOT 90
Karolíny Světlé
286/18
Praha 1

senioři a zdravotně
„Sociální a odborné
poradenství pro seniory a postižení
jejich blízké“

6.

Občanské
sdružení
ŽIVOT 90
Karolíny Světlé
286/18
Praha 1

„Pečovatelská služba pro senioři a zdravotně
postižení
seniory“

7.

Občanské
sdružení
ŽIVOT 90
Karolíny Světlé
286/18
Praha 1

senioři a zdravotně
„Sociálně aktivizační
postižení
služby pro seniory
v Centru denních služeb“

1 744 540

105 000

50 000

2 547 884

208 000

80 000

5 789 840

400 000

0
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Cílem projektu je poskytování sociálního
odborného poradenství, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutická činnost pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Přínos pro Prahu 1:
Služby jsou poskytovány v centru Prahy v
Domě PORTUS, poradenství využívá 6%
klientů z P1.
Pečovatelská služba patří do triády
terénních sociálních a zdravotních služeb
(Pečovatelská služba, Tísňová péče a
domácí zdravotní péče) poskytovaných
seniorům z celé Prahy, včetně seniorů z P1.
Přínos pro Prahu 1:
Z celkového
počtu
83
uživatelů
pečovatelské služby byla služba poskytnuta
8 seniorům z P1.
Struktura poskytovaných služeb: výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, speciálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, poskytování stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při
osobní hygieně, organizace dobrovolných
aktivit seniorů seniorům, zdravotně
postiženým a týraným seniorům.
Přínos pro Prahu 1:
Z MČ P1 využívá služby 20% uživatelů
z P1.
Dle zadaných pravidel nelze na tyto
služby dotaci poskytnout.

8.

osoby se sluchovým 1 462 413
Česká unie
„Sociálně aktivizační
neslyšících
služby pro seniory a osoby postižením
občanské sdružení se zdravotním postižením“
Dlouhá 37
Praha 1

70 000

70 000

Hlavním posláním je napomáhat neslyšícím
spoluobčanům
při
odstraňování
informačních a komunikačních bariér,
vyplývajících ze sluchového postižení.
Servis služeb podporuje jejich integraci do
majoritní společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Klienti zde nacházejí neformální půdu pro
svou komunikaci . Centrum nabízí poznat
problematiku
sluchově
postižených
ostatním obyvatelům P1 a napomáhá tak
svým klientům v integraci do majoritní
společnosti.Aktivity jsou prezentovány
v médiích, kde je uváděna P1 jako území,
kde je služba poskytována. MČ P1 tak
může přímo poskytované služby zahrnout
do svých komunitních plánů.

9.

Pražská
organizace
vozíčkářů
občanské sdružení
Benediktská
688/6, Praha 1

osoby s tělesným
1 502 902
postižením a staří
občané, osoby
s dočasně
omezenou
schopností pohybu,
matky s kočárky

50 000

50 000

Poradenství a přímá pomoc postiženým.
Centrum, které je zázemím celé organizace,
nabízí dostupné a ověřené informace z
oblastí, které souvisejí s problematikou
zdravotního postižení.
Přínos pro Prahu 1:
Centrum se sídlem v P1, bude nadále
získávat,
ověřovat,
zpracovávat
a
distribuovat informace, které souvisí
s problematikou zdravotního postižení a
slouží nejen obyvatelům MČ P1, ale i jejím
návštěvníkům nejen z ČR.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory.

„Centrum samostatného
života – odborné
poradenství“
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10. Pražská
organizace
vozíčkářů
občanské sdružení
Benediktská
688/6, Praha 1

„Přístupnost městské
části Praha 1 z pohledu
osob s omezenou
schopností pohybu –
poradenské služby“

11. Rada seniorů
„ Bezplatné odborné
České republiky
sociální, bytové a
občanské sdružení
sociálně-právní
Náměstí W.
poradenství pro seniory a
Chruchilla 2
zdravotně postižené“
Praha 3

osoby s tělesným
91 189,40
postižením a staří
občané s dočasně
omezenou
schopností pohybu,
matky s kočárky

63 000

0

senioři, osoby se
zdravotním
postižením, osoby
komerčně
zneužívané, oběti
domácího násilí

100 000

25 000

500 000
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Druhou část projektu tvoří
aktivity
soustředěné na zmapování nových lokalit a
rozšíření informačního systému jako
podklad pro odborné poradenství. Letos
bude informační databáze rozšířena o
oblast přístupnosti chodníků, přechodů a
dopravní obslužnosti přístupnou MHD.
Přínos pro MČ Praha 1:
ÚMČ P1, postižení i návštěvníci Prahy
budou moci využít informace o přístupnosti
budov a infrastruktury na území P1.
Získané informace bude moci využít MČ
P1 na svých webových stránkách.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory MČ
P1.
Projekt neodpovídá zadaným tématům.
Poskytování přímých ambulantních a
terénních služeb, bezplatné odborné
poradenství, poskytování informačního
servisu, pomoc ohroženým seniorům
Participace
na
tvorbě
legislativy,
vyjednávací aktivity s ústavními činiteli,
koordinace činnosti seniorských organizací,
ochrana práv a oprávněných zájmů seniorů,
účast na plnění Národního programu
přípravy na stárnutí a Národního akčního
plánu sociálního začleňování, analytická a
výzkumná činnost.
Přínos pro Prahu 1:
Od roku 2006 poskytuje Rada seniorů
bezplatné sociálně právní poradenství
seniorům z P1. V minulém roce to bylo
135 klientů z P1. V roce 2008 je intenzita
poradenství vyšší.

„ Sociálně aktivizační
lidé s dětskou
12. Sdružení pro
služby poskytované
mozkovou obrnou
komplexní péči
osobám s dětskou
(DMO)
při dětské
mozkové obrně mozkovou obrnou (DMO)“
(SDMO)
občanské sdružení
Všehrdova 14,
Praha 1

151 784

151 784

146 400

Cílem je získání, zvýšení popř. udržení
schopností a dovedností lidí s DMO a
usnadňuje jim zapojení se do společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Ojedinělý projekt, který doplňuje síť
sociálních služeb v P1. Je součástí celého
komplexu služeb – sociálních, zdravotních
a psychologických, poskytovaných ve
Středisku ucelené rehabilitace při DMO.

13. Sdružení pro
„Odborné poradenství pro lidé s dětskou
komplexní péči
osoby s dětskou mozkovou mozkovou obrnou
(DMO)
při dětské
obrnou (DMO)“
mozkové obrně
(SDMO)
občanské sdružení
Všehrdova 14,
Praha 1

93 345

93 345

0

2 289 165

91 315

50 000

Poskytování lidem s DMO a jejich rodinám
rady a odpovědi na otázky, týkající se
specifických problémů, spojených s jejich
postižením.
Přínos pro Prahu 1:
Specializované poradenství je poskytováno
ve Středisku ucelené rehabilitace, které je
provozováno na území MČ P1..
Organizace
nemá
na
odborné
poradenství registraci u MHMP.
Sdružení usiluje o odstranění bariér mezi
zdravotně postiženou a nepostiženou
mládeží, především motivací zdravotně
postižených 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.
Přínos pro Prahu 1:
V současné době služeb využívá 100
postižených osob, z toho 4 občané z P1.
Organizace má zájem o partnerství s MČ
P1

14. Kontakt bB
občanské sdružení
pro studium,
rehabilitaci a
sport bez bariér
Vaníčkova 7
Praha 6 - Strahov

„KONTAKT –
kontaktování a následná
péče o osoby s tělesným
postižením“

osoby s tělesným
postižením
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15. Asociace
„ Zajištění a poskytování Lidé s poruchami
autistického spektra
pomáhající
sociálně aktivizačních
lidem
služeb pro rodiny a děti a jejich rodiny
s autismem –
s autismem“
APLA Praha,
Střední Ćechy
občanské sdružení
Brunnerova
1011/3, Praha 17 Řepy

1 403 740

Celková požadovaná částka: 1 831 462 Kč
Doporučená částka:

654 000 Kč
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60 442

60 000

Projekt je zaměřen na pražské rodiny
s dětmi s autismem. Pracovníci asociace
jim poskytují poradenské služby, terapie
problémového chování, nácviky sociálních
dovedností a speciální pedagogickou péči.
Přínos pro Prahu 1:
7 klientů z P1, na území P1 bude zajištěna
odpovídající odborná služba.

