Příloha k usnesení Zastupitelstva Praha 1 č.U08_0178 ze dne 18.03.2008:

Číslo
Projektu
Č. p.

Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč
„JEDNIČKA PRO ROK 2008 – sociální oblast“

Organizace

1.

Naděje
občanské
sdružení,
K Brance 11/19e,
Praha 5

2.

Naděje
občanské sdružení
K Brance 11/19e,
Praha 5

Název projektu

Cílová skupina

„Provoz nízkoprahových Osoby bez přístřeší
denních center“

Terénní práce mezi
bezdomovci“

Osoby bez přístřeší

Celkové Požadova- Schválená
náklady
ná
částka
na projekt
částka
( v Kč )
12 465 500

( v Kč )
510 000

( v Kč )
300 000

687 500

470 000

300 000
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Popis projektu

Provozování sítě služeb ve střediscích
Naděje Bolzanova a U Bulhara lidem
v nouzi.
Přínos pro Prahu 1:
Snaha o řešení společensky nežádoucího
jevu – bezdomovectví, který ohrožuje jak
své oběti (zdravotní a sociální rizika), tak
okolní společnost (drobná kriminalita,
obtěžování). Díky spolupráci s návaznými
sociálními službami dochází ke snižování
koncentrace těchto osob na území Prahy 1.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady. V poměru k celkovým nákladům
na projekt je navržená částka úměrná.
Streetwork, osvětová činnost v sociální
a zdravotní oblasti, reintegrace
Přínos pro Prahu 1:
Oslovení osob, které se pohybují na území
Prahy 1 a vykazují patologické jednání.
Zprostředkování kontaktu s nízkoprahovým
denním centrem a azylovými zařízeními,
ochrana
ostatních
občanů
před
nepříznivými důsledky životního způsobu
cílové
skupiny
(potlačení
drobné
kriminality, alkoholismu, rizika infekčních

3.

STŘEP
„Víceúrovňový program
občanské sdružení
sociálních služeb pro
České centrum
rodiny s dětmi, které jsou
pro sanaci rodiny
ohroženy odebráním do
Buková 2540/24,
dětských domovů ze
Praha 3
sociálních důvodů“

4.

Sdružení přátel
Konta
BARIÉRY
občanské
sdružení,
Melantrichova 5,
Praha 1

„Noviny o šanci a
důstojnosti pro kažého
„ Můžeš“ “

Děti ohrožené
odebráním do
dětských domovů
ve věku 0-15 let a
jejich rodiče

2 238 400

25 000

25 000

Lidé se zdravotním
postižením a lidé
v jejich blízkém
okolí

2 600 000

50 000

50 000

a parazitárních chorob apod.)
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Poskytování sociálně-aktivizačních služeb
rodinám s dětmi ve věku 0-15 let, které jsou
ohroženy
sociálním
vyloučením,
zanedbáváním péče. Cílem je zabránit
odebrání dítěte z rodiny nebo umožnit jeho
návrat zpět domů ze zařízení pro výkon
ústavní výchovy.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je realizován v denním centru
„Středisko pomoci dětem a rodinám“ na
adrese Senovážná 2, P1, kde probíhají
individuální konzultace s rodiči a dítětem
v případě, že rodina není schopna přijmout
pracovníky projektu ve svém bydlišti.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Noviny, které vycházejí s dvouměsíční
periodicitou, mají celostátní dosah. Jsou
zdrojem informací pro zdravotně postižené
a jejich rodinné příslušníky a usnadňují
integraci zdravotně postižených do
společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Noviny
budou přinášet zprávy o
novinkách, které se uskuteční v P1, zvláště
pak o výstavbě DPS, o zlepšení služeb pro
seniory a o projektu Výboru pro sociální
věci,
který
řeší
problematiku
bezdomovectví ve středu města. Připraví
rozhovory s představiteli MČ. Informace o
sociálních aktivitách Prahy 1 se pomocí
tohoto časopisu rozšíří po celé republice.
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Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

5.

Starokatolická
církev v ČR –
COMMUNIO
účelové zařízení
církve
Karolíny Světlé
21,
Praha 1

6.

Gaudia proti
rakovině
Občanské
sdružení
Korunní 111,
Praha 2

7.

NADACE
BONA
Nadace
Pod Čimickým
hájem 177/1,
Praha 8

744 000
„COMMUNIO – sociálně Zdravotně
pastorační a informační postižení, senioři,
osoby sociálně
středisko Praha“
handicapované, děti
a mládež

„Terénní a ambulantní
sociální služby pro
onkologicky nemocné a
jejich blízké“

„ Pomoc zdravotně
(duševně) postiženým“

744 000

150 000

Onkologicky
nemocní, jejich
rodinní příslušníci

441 120

159 680

100 000

Klienti s duševním
handicapem

3 373 000

100 000

100 000
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Středisko denních služeb. Bezplatné
sociálně-právní poradenství, vzdělávací a
aktivační kurzy, osobní asistence
Přínos pro Prahu 1:
Hlavní přínos projektu vyplývá z jeho
dostupnosti služeb, pokrytí potřeb lidí
zdravotně a sociálně handicapovaných,
seniorů, dětí a mládeže a integrační
charakter těchto aktivit.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Organizace nabízí bezplatné poskytování
odborné psychologické pomoci, podpůrné
léčebné metody, sociální rehabilitaci a
základní i odborné sociální poradenství
v domácím prostředí nebo u lůžka
v nemocnici.
Přínos pro Prahu 1:
Pomoc je poskytovaná v Nemocnici sv.
Karla Boromejského – Pod Petřínem.
Navržená dotace zajistí občanům Prahy 1
přednostní využití služeb, které tato
organizace poskytuje.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Nadace zajišťuje sociální služby v rámci
projektu Psychosociální síť (chráněné
bydlení, chráněná pracoviště, dílny,
informační centrum)
Přínos pro Prahu 1:
Podpora ze strany ÚMČ P1 otvírá cesty
k zlepšení kvality života psychiatrických

8.

Hospic sv.
Štěpána
účelové zařízení
církve
Rybářské náměstí
662/4,
Litoměřice

„Hospic sv. Śtěpána“

9.

DOM
občanské sdružení
Braunerova 22
Praha 8

„ DOM JOB“

Nevyléčitelně
21 030 000
nemocní klienti bez
omezení věku,
převážně
s nádorovým
onemocněním, kteří
se nacházejí
v poslední fázi
života - umírající

80 000

80 000

Děti a mládež ve
věku od 6 do 26 let
ohrožené
společensky
nežádoucími jevy,
etnické menšiny,
osoby opouštějící
výchovná zařízení

50 000

50 000

1 482 000
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pacientů a napomáhá k vzájemné spolupráci
a pomoci ve vytváření vhodných podmínek
pro duševně nemocné. Vytváří i
společenské povědomí, že tito lidé mohou
žít mezi ostatními bez narušování řádu a
zvyklostí občanské společnosti.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Hospic poskytuje zdravotní, sociální a
spirituální služby nevyléčitelně nemocným,
umírajícím klientům, kterým již nemůže
současná medicína pomoci nebo kteří již
radikální léčbu odmítli. 26 jednolůžkových
pokojů, pro klienty v domácím prostředí je
učena poradna a půjčovna pomůcek.
.
Přínos pro Prahu 1:
Nabízí klientům z P1 přednostní léčbu bez
bolesti a další komplex služeb, dále pak
poradnu a půjčovnu pomůcek, pomocí
kterých může rodina zvládnout svého
nemocného v domácím prostředí.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Cílem aktivit a poskytování služeb je
spolupráce s mladými lidmi, která vede
k přijetí nových hodnot postojů a životního
stylu, a tím k celkové integraci vyděleného
mladého
člověka
do
společnosti.
Organizace
navazuje
na
sociální,
terapeutickou a poradenskou síť státních i
nestátních institucí a pomáhá mladým
lidem, kteří obtížně hledají uplatnění na
otevřeném trhu práce, ale také občanům
odsouzeným k výkonu trestu veřejně
prospěšnou prací.
Přínos Prahu 1:
Dílna s tradiční ruční košíkářkou výrobou

v Rybné 27, P1 pomáhá utvářet a
zachovávat ráz Starého města a je velmi
oblíbená nejen u občanů Prahy 1.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

Senioři

58 500

33 500

33 000

Provozování klubu seniorů, který pořádá
pravidelné schůzky, zájezdy, exkurze a
vánoční nadílku.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt umožní aktivní trávení volného
času seniorům z oblasti Hradčan.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

„Poradna pro ženy a
dívky“

Těhotné ženy,
nastávající matky,
rodiny s dětmi,
osamělé matky,
mládež, sociálně
handicapované
osoby, osoby v krizi

590 600

120 000

60 000

„Azylový dům sv. Ludmily
– Centrum na podporu
slabých rodin –
Mokrovraty u Dobříše“

Úplné a neúplné
rodiny
s nezaopatřenými
dětmi, včetně
těhotných žen od 7.
měsíce těhotenství
bez přístřeší,
v hmotné nouzi,

1 066 800

80 000

80 000

Nízkoprahové
zařízení,
poskytující
bezplatné poradenství, operativní pomoc
ženám a dívkám, které se nečekaným
těhotenstvím ocitly ve složité životní
situaci. Osvětová činnost zaměřená na děti
Přínos pro Prahu 1:
Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu,
které působí v P1 již 17 let. Služeb
využívají studentky ze SŠ a VŠ z P1 nebo
občanky zde žijící, v poslední době
přibývají i ženy cizí národnosti.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Farní charita provozuje od r. 1993 převážně
terénní pečovatelské služby. Projekt je
zaměřen na pomoc dětem a mládeži, které
jsou se svými rodiči ubytováni v Azylovém
domě sv. Ludmily a které jsou často
ohroženy ve svém vývoji, ať již špatným
fungováním rodiny nebo na základě složité
sociální situace. Cílem je zkvalitnění služeb

10. Český červený
kříž – Oblastní
spolek ČČK
Praha
občanské
sdružení,
Pohořelec 111/25,
Praha 1

„Aktivní stáří“

11. Občanské
sdružení ONŽ –
pomoc a
poradenství pro
ženy a dívky
Voršilská 139/5,
Praha 1

12. Farní charita
Starý Knín
Účelové zařízení
církve
Nám. Jiřího
z Poděbrad 47,
Nový Knín
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oběti domácího
násilí, rodiny
bezprostředně
postižené živelnou
katastrofou, děti a
mládež

Osoby s tělesným
postižením

13. Sdružení pro
komplexní péči
při dětské
mozkové obrně
(SDMO)
Občanské
sdružení
Všehrdova 14,
Praha 1

„ Svět, jak jej vidí mladí
lidé s DMO“

14. ACORUS
Občanské
sdružení
Podvinný mlýn
669,
Praha 9

„Psychosociální centrum Oběti domácího
Acorus – pomoc obětem násilí
domácího násilí“

99 000

99 000

33 000

5 021 522

48 000

48 000
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této cílové skupině především v odborné
pomoci psychologa, speciálního pedagoga a
ergoterapeutické činností.
Přínos pro Prahu 1:
Nabízejí,
v případě volné kapacity,
ubytování jedné rodiny s dětmi nebo matky
s dětmi z P1. Doba ubytování je 6 měsíců,
v indikovaných případech lze pobyt
prodloužit.
Navržená dotace zajistí
občanům Prahy 1 přednostní využití služeb,
které tato organizace poskytuje.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Projekt si klade za cíl pomocí vhodného
motivačního úsilí a vhodné komunikační
strategie zprostředkovat mladým lidem
s DMO sebevědomý a otevřený vztah ke
společnosti.
Integrace
lidí
s DMO
přirozenou formou volnočasových aktivit.
Pokračuje činnost fotokroužku.
Přínos pro Prahu 1:
Výstavy probíhají na území P1. Lidé
s DMO se zapojují do kulturního života na
území P1, využívají nabídku zde působících
subjektů a kulturních institucí.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Poskytování komplexní pomoci obětem
domácího násilí. Terénní sociální práce,
provozování Azylového domu.
Přínos pro Prahu 1:
Dlouhodobá spolupráce s OSZ a se
sociálními kurátory. Klienti z MČ P1 jsou
přednostně zařazováni do programů. Dále
nabízejí bezplatný seminář pro pracovníky
sociálního odboru o problematice domácího
násilí.

Požadovaná částka je určena provozní
náklady.
15. Občanské
sdružení
Otevřené srdce
U Průhonu 23,
Praha 7

16. LATA –
Programy pro
ohroženou
mládež
občanské
sdružení,
Zvolenská 8,
Praha 4

„Azylový dům pro matky Matky s dětmi,
které se ocitly
s dětmi“
v krizové sociální
situaci

2 548 168

50 000

50 000

Děti a mládež od
13ti let, kteří jsou
v ohrožení
sociálním
vyloučením

1 638 650

298 000

150 000

880 000

180 000

180 000

„Ve dvou se to lépe
táhne“

Zdravotně postižení
17. Studio OÁZA,
„Rozvoj kulturních a
kulturní
uměleckých aktivit lidí – lidé s mentálním
centrum pro lidi s mentálním postižením“ postižením
s mentálním
postižením
občanské sdružení
Říční 6,
Praha 1
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V Azylovém domě jsou poskytovány
kromě ubytovacích služeb i sociální služby
prostřednictvím kterých chce organizace
dosáhnout, aby matka s dětmi byla schopna
řešit své problémy a prosazovat zájmy
svých dětí.
Přínos pro Prahu 1:
Trvalá spolupráce s OSZ a OPD, přednostní
umísťování matek s dětmi z P1.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Pomoc při řešení problémů v rodině, ve
škole, v zaměstnání, při nevhodném trávení
volného času.
Přínos pro Prahu 1:
Organizace
poskytuje
své
služby
z kontaktní kanceláře na Senovážném nám.
24, P1. Území MČ P1 je místem
koncentrace rizikových skupin. Organizaci
se daří zmírňovat míru patologických jevů
včetně trestné činnosti na tomto území.
Požadovaná částka je určena na provoz.
Rozvíjení kulturních a společenských
aktivit mentálně postižených. Organizování
pravidelných kroužků zájmové, umělecké
činnosti. Integrace zdravotně postižených
do společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
OÁZA se stává centrem nejen pro mentálně
postižené, ale i pro řadu lidí, kteří jim
pomáhají. Je to místo náslechů, přednášek a
praxe pro studenty středních a vysokých
škol. Je to jediné zařízení svého druhu,
které nachází v P1 velmi vhodné zázemí a

18. FOKUS Praha,
občanské
sdružení,
Dolákova 24,
Praha 8

Osoby s duševním
„Kumunitní tým jako
základní prvek komunitní onemocněním
péče pro lidi s duševním
onemocněním v Regionu
JIH“

6 480 800

104 000

104 000

19. Škola SPMP
Modrý klíč
občanské
sdružení,
Smolkova 567/2,
Praha 4

„Škola SPMP Modrý klíč,
denní stacionář, týdenní
stacionář, odlehčovací
služby“

Děti, mládež a
23 919 056
dospělí s mentálním
postižením a
kombinovanými
vadami

300 000

200 000
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rozšiřuje
nabídku
sociálně-kulturních
možností P1.
Požadovaná částka je určena na provoz.
FOKUS se zaměřuje na pracovní a sociální
rehabilitaci, léčebnou ambulantní péči a
psychoterapii. Posláním
sdružení je
pomáhat duševně nemocným v návratu do
běžného života a jejich uplatnění
ve
společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Realizace projektu umožní i v roce 2008
poskytování služby pro cca 100-130 osob
z toho cca 10 osob z P1. Podpora projektu
má
přínos
v prevenci
sociálně
patologických
jevů,
způsobených
vyloučením této extrémně zranitelné cílové
skupiny. Projekt přispívá k integraci a
zvýšení kvality života. Úzká spolupráce se
sociálními kurátory MČ P1.
Požadovaná částka je určena na provoz.
Kromě
výchovně
vzdělávacího
a
pracovního programu řeší organizace
odlehčovací služby. Zajišťuje stravování,
dopravu, fyzioterapeutické služby.
Přínos pro Prahu 1:
Spolupráce s P1 částečně řeší problematiku
občanů P1 s mentálním postižením. Modrý
klíč poskytuje pobyt v týdenním stacionáři i
těžce handicapované ženě z Prahy 1. Její
chování je neklidné a je nutné ji poskytovat
neustálý dohled a vedení. Denně je
přivážena z bytu do objektů stacionáře a
denně jí je poskytována rehabilitace.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

20. Občanské
sdružení Ježek a
čížek
Chvalova 12,
Praha 3

Osoby bez přístřeší
„ Streetwork projektu
a se záznamem
Cesta – centrum
v rejstříku trestů
sociálních a
terapeutických aktivit na
území Prahy 1“

350 000

120 000

120 000

21. Česká asociace
pro psychické
zdraví
občanská
společnost,
Jelení 9,
Praha 1

„Linka psychopomoci“

Lidé s duševní
poruchou,
duševním
onemocněním a
jejich blízcí. Lidé
nacházející se
v akutní životní
krizi.

940 990

170 990

170 000

22. Česká asociace
pro psychické
zdraví
občanská
společnost,
Jelení 9,

„Sociální a právní
poradna“

Lidé s duševní
poruchou,
duševním
onemocněním a
jejich blízcí. Lidé
nacházející se

516 090

104 000

50 000
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Projekt pomáhá lidem na okraji společnosti
získat dovednosti, které potřebují ke změně
své nepříznivé situace. Navazuje na
úspěšnou terénní práci Divadlo lidí bez
domova, realizovanou v P1 v minulých
letech. Denní centrum, JobKlub, Divadlo
lidí bez domova, Vzdělávací aktivity,
Tréninkové
zaměstnání,
Podporované
zaměstnání.
Přínos pro Prahu 1:
Streetoworkři mapují lokality, kde se
zdržují osoby bez přístřeší na území P1
(Národní třída, Masarykovo a Hlavní
nádraží). Terénní práce snižuje nebezpečí
sociálně patologického chování a rizikový
životní styl klientů
Požadovaná částka je určena na provoz.
Linka psychopomoci je službou sociální
prevence. Poskytuje podporu a je i
doplňkovou službou pro jedince, kteří
navštěvují odborníky z oblasti péče o
duševní zdraví.
Přínos pro Prahu 1:
Linka psychopomoci šíří i povědomí o
ostatních službách v Praze 1 a napomáhá
rozmístění
klientů
k příslušným
odborníkům. Dobrá spolupráce s kurátory
P1.
Požadovaná částka je určena na provoz.
Celkové náklady činí necelý 1 mil Kč.
Cílem projektu je hájit práva duševně
nemocných a jejich blízkých, snižovat
diskriminaci těchto lidí, poskytovat přímou
pomoc. Bezplatné právní poradenství.
Přínos pro Prahu 1:
Podpora poradny zároveň podporuje

Praha 1

23. Společnost pro
ranou péči
Občanské
sdružení
Klimentská
1203/2,
Praha 1

24. Česká unie
neslyšících
občanské
sdružení,
Havlíčkova
1025/4,
Praha 1

25. Poradna pro

povědomí o významu duševního zdraví a
P1 se tak připojí k trendu platném
v EU, o rozšiřování služeb pro lidi
s duševním onemocněním. Spolupráce se
sociálními kurátory P1.
Požadovaná částka je určena na provoz.

v akutní životní
krizi.

„Ukážu co dokážu“

Děti ve věku 0-7 let
se zrakovým a
kombinovaným
postižením

101 810

101 810

50 000

„ Koordinace sociálních
služeb pro sluchově
postižené“

Sluchově postižení
občané (neslyšící,
ohluchlí, těžce
nedoslýchaví aj.)

931 555

202 890

100 000

„ Integrace cizinců

Imigranti s azylanty

1 049 100

255 100

0
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Cílem projektu je umožnit dětem se
zrakovým postižením prezentovat své
dovednosti, možnosti setkání a hudebního
zážitku pro rodiny dětí s postižením
v každodenních aktivitách na území P1.
Přínos pro Prahu 1:
Obsahem projektu je příprava a uspořádání
akce „ Absolventský koncert“, průvodní
informační kampaň a výstava. P1 bude
požádána o záštitu s možností vlastní
prezentace a propagace na akci.
Požadovaná částka je určena na realizaci
akce.
V poskytování sociálních služeb usiluje
organizace o zajištění komplexní péče pro
neslyšící spoluobčany
v P1. Cílem je
zajištění podmínek a sociálního zázemí
Centra denních služeb a koordinační
činnosti poradenského centra pro zlepšení
dostupnosti sociálních služeb .
Přínos pro Prahu 1:
Dlouhodobá finanční podpora přináší
jistotu, že budou i nadále poskytovány
sociální služby pro sluchově postižené
z území P1 i z okolních částí, ze kterých se
klienti sjíždějí za pocitem sociálního
zázemí a kolektivní sounáležitosti.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Projekt
nabízí
azylantům,
osobám

integraci
Občanské
sdružení
Senovážná 2,
Praha 1

26. Maltézská
pomoc
o. p. s.
Lázeňská 2,
Praha 1

s doplňkovou
ochranou
a
ostatním
cizincům s povolením k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu v ČR, kteří žijí na
území hl. m.Prahy, sociální a právní pomoc
v podobě bezplatného ambulantního či
terénnního poradenství. Jeho cílem je
začlenit cílovou skupinu do společnosti, a
to zejména z hlediska orientace v sociálním
a právním systému ČR, vhodného bydlení,
zaměstnání či podnikání, zdravotní a
sociální péče. Projekt zároveň přispívá
k prevenci negativních společenských jevů,
které mohou doprovázet migraci a
neúspěšnou integraci, tj. kriminalita,
bezdomovectví, rasismus a xenofobie.
Přínos pro Prahu 1:
Bezprostředním
přínosem
bude
informovanost jejich občanů a migrantů,
kteří žijí na jejím území, v oblasti
cizineckého nebo azylového práva a
běžného života v ČR
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady
Projekt nepatří svým obsahem do oblasti
sociálního grantu.

v Praze“

„Aktivizace seniorů a lidí
s tělesným postižením“

Senioři, osoby
s kombinovaným
postižením, osoby
se zdravotním
postižením, osoby
s tělesným
postižením, osoby
s mentálním
postižením

455 120
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50 000

50 000

Cílem
poskytované
služby
je
psychosociální pomoc seniorům a osobám
se zdravotním postižením. Vyškolení
dobrovolníci
umožňují
staršímu,
nemocnému člověku s postižením se
začleňováním do společnosti.
.
Přínos pro Prahu 1:
Pomoc starým a opuštěným lidem a lidem
s tělesným postižením, kteří žijí ve stále
více vylidňovaném obvodu P1, kde ubývá
starousedlíků a oni zůstávají osamoceni.

27. Asociace rodičů
a přátel dětí
nevidomých a
slabozrakých
v ČR
občanské
sdružení,
Haštalská 27,
Praha 1

„ Zazvoň u nás!“

28. Společnost
DUHA
Občanská
společnost
Českolipská 621,
Praha 9

„Chráněné bydlení
Řeznická“

29. Společnost pro
podporu lidí
s mentálním

Děti nevidomé nebo
s těžkým
postižením zraku,
jejich rodiny,
přátelé,
pedagogové,
veřejnost

179 885

179 885

100 000

Dospělí lidé
s mentálním
postižením

496 560

220 000

120 000

16 000

12 000

12 000

„ Pomoc osobám sociálně Osoby s mentálním
postižením
handicapovaným“
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Dobrovolníci pomáhají vytvořit spolu
s klienty živou komunitu. Dobrá spolupráce
se Střediskem sociálních služeb.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Podpora svépomocné aktivity rodin
postižených dětí, půjčovna učebnic a
hmatových pomůcek, příprava a realizace
tématických exkurzí.
Přínos pro Prahu 1:
P1 je tradičně místem s velkou koncentrací
zařízení a organizací osob s postižením
zraku. Organizace navzájem spolupracují
(ZŠ Jaroslava Ježka, Konzervatoř Jana
Deyla, Macanova knihovna, Společnost pro
ranou péči apod.). Sedmiletou tradici má
aktivita
mezinárodního
významu
v Jungmannově ul., která slouží i jako
půjčovna učebnic v Braillově písmu a
hmatových her.
Požadovaná částka je určena na provoz.
Poskytování
služeb
v programech
chráněného bydlení obyvatelům bytu
v Řeznické 656/14
Přínos pro Prahu 1:
Chráněný byt o velikosti 2+1 v Řeznické,
pronajatý od MČ P1, slouží k bydlení třem
klientům, jedna klientka je z P1. Metodici
a asistenti jim poskytují takovou podporu,
že mohou žít běžným způsobem života
srovnatelným se svými vrstevníky.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady a částečně na rekonstrukci.
Organizace napomáhá sociální rehabilitací
a klubovou činností v integraci mentálně
postižených osob do společnosti. Kromě

těchto aktivit organizuje i rehabilitační
cvičení, masáže a koupele pro zlepšení
tělesné kondice.
Přínos pro Prahu 1:
Do projektu jsou zapojeni o občané
z Prahy 1.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

postižením v ČR
občanské sdružení
Polská 1090/4,
Praha 2

30. Občanská
poradna Praha
Občanské
sdružení
Jakubská 3,
Praha 1

31. Nemocnice
Milosrdných
sester sv. Karla
Boromejského,
účelové zařízení
církve,
Vlašská 336/36,
Praha 1

„ Poskytování poradenství Občané hl. m.
a pomoci v oblasti bytové Prahy a zvláště
Prahy 1, kteří se
problematiky Prahy „
ocitli v obtížné
životní situaci a
nejsou sami schopni
řešit své problémy

„ Pomoc seniorům

Senioři

200 900

200 900

200 000

720 000

720 000

50 000
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Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění
poradenské činnosti pro MČ P1 v oblasti
bytové
problematiky
(deregulace
nájemného). Poradna je místem, kam se
může občan obrátit s požadavkem na
komplexní řešení svých potíží
Přínos pro Prahu 1:
Poskytnout občanům P1 odborný servis,
který může pomoci odbourávat jejich obavy
spojené s nejistotou, týkající se perspektivy
bydlení. Nestranný pohled na problémy
dodává občanům pocit jistoty a zbavuje je
stresu. Pro zastupitele a pracovníky MČ
mohou být výstupy projektu zdrojem pro
koncipování nové bytové a sociální politiky
nebo případných změn ve stávajících
postupech při práci s občany.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Cílem projektu je zlepšení kvality života,
rehabilitace a resocializace pacienta.
K tomu by mělo sloužit vybudování „Trasy
pro
specifické
formy
rehabilitace
pohybového aparátu pacientů“pro praktické
zvládnutí životních úkonů přechodně nebo
trvale handicapovaného pacienta (chůze o
berlích, francouzských holích) na všech
možných variantách terénu (asfalt, dlažba,

trávník, schody apod.) Součástí pobytu je
kanisterapie, aromaterapie, muzikoterapie.
Přínos pro Prahu 1:
Velký počet pacientů z P1. Zahrada by
tvořila místo setkávání hospitalizovaných
nemocných, jejich blízkých a veřejnosti.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Osoby se
sluchovým
postižením
(neslyšící, ohluchlí,
těžce nedoslýchaví
apod)

1 462 413

128 134

128 000

Nevidomí,
„Centrum sociálních
služeb pro nevidomé a slabozrací a jinak
slabozraké občany Prahy“ zrakově
handicapovaní lidé
z Prahy

3 529 400

191 400

150 000

32. Česká unie
„Provoz Centra sociálních
neslyšících.
služeb pro osoby se
občanské sdružení sluchovým postižením“
Dlouhá třída 37,
Praha 1

33. TyfloCentrum
Praha
o. p. s.,
Krakovská 21,
Praha 1

Hlavním posláním je napomáhat neslyšícím
spoluobčanům
při
odstraňování
informačních a komunikačních bariér,
vyplývajících ze sluchového postižení. Dále
nabízí tlumočnické služby.
Přínos pro Prahu 1:
Klienti zde nachází neformální půdu pro
svou komunikaci . Centrum nabízí poznat
problematiku
sluchově
postižených
ostatním obyvatelům P1 a napomáhá tak
svým klientům v integraci do majoritní
společnosti.
Příspěvek je určen na provozní
náklady.Celkové náklady na realizaci
projektu činí necelý 1,5 mil Kč.
Pomoc při integraci do společnosti, denní
nabídka služeb, které vedou ke zvýšení
samostatnosti a aktivního přístupu k životu.
Individuální sociální práce a speciální
poradenství, motivační programy.
Přínos pro Prahu 1:
Stálá kvalita a kvantita sociálních služeb
v Praze 1. Navazování nových kontaktů se
zrakově
postiženými
občany
P1
prostřednictvím
osvěty
v příslušných
institucích.
Zlepšení podmínek
pro
integraci postižených občanů z P1 a P1
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navštěvující.
Příspěvek je určen na provozní náklady.
34. CONCORDIA
PAX,
občanské sdružení
Roháčova 6,
Praha 3

„Informační a
organizační zabezpečení
ozdravných pobytů a
rekreačních pobytů pro
seniory“

35. CCZ Kraje
Praha –
Centrum pro
zdravotně
postižené občany
Prahy 1
občanské
sdružení,
Rybná 24,
Praha 1

„Pomoc zdravotně
postiženým“

36. Farní Charita
Praha 1 - Nové
Město
účelové zařízení
církve,
Jungmannovo
nám. 18,

„ Máří“ – terénní práce
mezi ženami ve zjevné
sociální nouzi“

senioři

30 000

30 000

30 000

Zdravotně postižení
občany MČ Praha 1

115 713

75 000

75 000

Ženy v sociální
nouzi

848 715

70 000

70 000
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Cílem projektu je zabezpečení operativní a
podrobné informovanosti seniorů z MČ P1
o ozdravných a rekreačních pobytech
v Penzionu
Josefínum
a
Arnica.
Zprostředkování
pobytů a dopravy.
Provádění supervize.
Přínos pro Prahu 1:
Organizace zajišťuje pro seniory z MČ P1
celoročně velmi oblíbené týdenní pobyty,
na které přispívá MČ P1 ze Sociálního
fondu částkou 90 Kč/osoba/den do
vyčerpání schválené částky v rozpočtu
Sociálního fondu. Projekt nabízí zlepšení
služeb.
Příspěvek je určen na provozní náklady.
Kontaktní
a
informační
centrum,
poskytující
kvalifikovanou,
široce
dostupnou
pomoc, bezplatné sociálněprávní poradenství, ochranu práv zdravotně
postižených. Zprostředkovatel pomoci při
řešení obtížné sociální situace formou
spolupráce s příslušnými organizacemi.
Přínos pro Prahu 1:
Dlouhodobá, velmi dobrá spolupráce s
OSZ, se Střediskem sociálních služeb.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Cílem je zmírňování sociální izolace.
Program
Máří
nabízí
ženám
bezdomovkyním různého věku pomoc
pracovníků, kteří je vyhledávají a snaží se
je vyslechnout a společně nalézt řešení
z bezvýchodné situace. Preventivně působí
v situacích, v nichž bezprostředně hrozí

Praha 1

37. Farní Charita
Praha 1 - Nové
Město
účelové zařízení
církve,
Jungmannovo
nám. 18,
Praha 1

38. GREEN DOORS
občanské
sdružení,
Na Maninách
1237/38,
Praha 7

„Aktivizační služba
sociální služby Máří –
Výtvarný ateliér pro lidi
bez domova Plamen
poznání“

Osoby sociálně
handicapované –
osoby bez přístřeší

138 000

43 000

40 000

„Tréninková kavárna
Klubu v Jelení“

Klienti s duševním
onemocněním

2 801 435

150 000

150 000
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ztráta ubytování. Projekt
Máří je
podporován programem Plamen poznání.
Přínos pro Prahu 1:
Monitorování počtu, situace a celkového
stavu žen v sociální nouzi v P1. Snížení
počtu žen sociálně handicapovaných.
Úzká spolupráce se sociálními kurátory MČ
P1, výměna poznatků o jednotlivých
kauzách.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Cílem projektu je napomoci integraci cílové
skupiny,
navázání
komunikace
a
porozumění, a to prostřednictvím odborné
vedené výtvarné tvorby. Ateliér je umístěn
v Azylovém domě sv. Terezie. Výsledky
jsou prezentovány na prodejních výstavách.
Výrobky jsou v rámci různých akcí
vystavovány a prodávány (velikonoční,
vánoční trhy apod.) Zisk používají klienti
pod vedením sociálních pracovnic na
úhradu svých životních nákladů např.
ubytování, splátky dluhů apod.
Přínos pro Prahu 1:
Destigmatizace problému bezdomovectví,
navázání komunikace mezi cílovou
skupinou a většinovou společností na území
P1, kde je nejvyšší koncentrace osob bez
přístřeší.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Organizace zajišťuje provoz tréninkové
kavárny v Klubu neziskového sektoru.
Projekt
řeší problematiku
pracovní
rehabilitace mladých lidí s duševním
onemocněním. Jde o přirozenou integraci
do většinové společnosti.

Přínos pro Prahu 1:
Projekt je realizován na území P1. Klub
neziskového sektoru je místo ojedinělého
setkávání a má velký význam zejména pro
pražský region. Klub pořádá výstavy,
koncerty, besedy, kurzy pro seniory,
procházky po Praze apod.
Požadovaná částka je určena na provoz.

Senioři

39. Unie katolických
žen
občanské
sdružení,
Thákurova 3,
Praha 6

„Společenská odpoledne
třetího věku“

40. Dům tří přání
občanské
sdružení,
Karlovarská
337/18,
Praha 6-Ruzyně

„Dobrovolníci v Domě tří Mnohoproblémové
rodiny s dětmi od
přání“
3 do 18ti let

41. Živá paměť
o. p. s.
Na Poříčí 12,
Praha 1

„ Poradna pro oběti
nacismu“

Senioři – oběti
nacistického
bezpráví

75 000

75 000

75 000

203 000

148 000

140 000

1 522 890

135 000

0
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Poradna pro ženy, vzdělávací programy
(přednášky, semináře, výuka na PC)
Přínos pro Prahu 1:
Velkou skupinu návštěvníků tvoří senioři
z MČ P1 a jejich počet stále vzrůstá.
Přednášky a semináře jsou poskytovány
bezplatně, a proto jsou přístupné i pro
sociálně nejslabší seniory.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Zkvalitnění stávající služby Azylového
domu
Přemysla
Pittra
pro
děti
prostřednictvím zdvojení nejnáročnějších
služeb – vychovatel + asistent.
Přínos pro Prahu 1:
Zkvalitnění péče o problémové rodiny
s trvalým bydlištěm v MČ P1.
Spolupráce s OSZ při péči o tyto rodiny
v krizových situacích. Preventivní práce
prostřednictvím terénních pracovníků ve
školách a při volnočasových aktivitách.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Cílem činnosti Poradny je poskytování
odborného sociálního poradenství nejstarší
skupině seniorů, která vedle běžných
problémů stáří, čelí obtížnému vyrovnání se

42. Máme otevřeno?
občanské
sdružení,
Chodská 21,
Praha 2

„Tréninková kavárna
Vesmírna“
(kavárna s Pracovnětréninkovým programem
pro lidi s mentálním a
kombinovaným
postižením“

Lidé s lehkým až
středně těžkým
mentálním a
kombinovaným
postižením

3 736 000
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500 000

250 000

s minulostí. V rámci dalších aktivit bude od
května v provozu „Kontaktní centrum pro
oběti nacismu a mezigenerační dialog“,
které bude místem pro aktivity seniorů i
místem pro setkávání s mladší generací.
Přínos pro Prahu 1:
Jde o ojedinělé zařízení tohoto druhu s
celorepublikovou
působností.
Nejvíce
uživatelů pochází z Prahy, kde žije největší
počet dosud žijících obětí nacismu.
Organizace zajišťuje workshopy pro učitele
ZŠ a SŠ a nabízí služby dále pro
svépomocné
skupiny
pro
rodinné
příslušníky lidí trpících Alzheimrovou
chorobou.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.
Projekt nepatří do oblasti sociálního
grantu.
Cílem projektu je posílení sebevědomí
postižených lidí při uplatnění na běžném
trhu práce a jejich začlenění do společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Vytvoření a udržení prostoru
Ve Smečkách 5, P1 pro přirozené setkávání
lidí s postižením a bez postižení. Integrace
v přirozeném prostředí. Kavárna je
bezbariérová, nekuřácká, s prostorem pro
maminky s dětmi, s nabídkou kulturních
programů.
Požadovaná částka je určena na provoz.

43. Domov sv.
Rodiny
účelové zařízení
církve
Ulrychova 10,
Praha 6

„Modernizace domova“

Osoby s mentálním
a kombinovaným
postižením

250 000

Celková požadovaná částka: 7 434 209 Kč
Doporučená částka:

4 273 000 Kč

19

50 000

50 000

Poskytují celoroční pobytové služby
dospělým osobám s mentálním postižením,
rozvíjí samostatnost klientů a podporují
jejich
sebeobslužné
dovednosti
každodenním
nácvikem.
Provozují
chráněné dílny.
Přínos pro Prahu 1:
3 klienti z Prahy 1.
Požadovaná částka je určena na provozní
náklady.

