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Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ10_0479 ze dne 16.3.2010: 
 

Rozdělení finančních prostředků 
Výběrové řízení na udělení příspěvků v oblasti prevence kriminality v roce 2010 

( rozpočet:  900 000,- Kč ) 

 
 

č.p 
 

ORGANIZACE 
 

NÁZEV PROJEKTU 
 

CELKOVÉ 
NÁKLADY NA 

PROJEKT 

 
POŽADOVANÁ 

ČÁSTKA 

 

 
SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

 
POPIS   PROJEKTU  

1 Člověk člověku, o.s. 

 

Spokojená rodina 354 000,- 44 000,- 40 000,- Podpora zdravého sociálního a psychického 
růstu rodin i jednotlivců ohrožených sociálně 
patologickými jevy případně zmírnění těchto 
jevů. 

na: 

provozní náklady – elektřina, nájem, plyn, 
internet, telefon, kancelářské potřeby, lektoři, 
účetní práce 

2 PRAK – sdružení pro 
prevenci kriminality 

Prak – projekt prevence 
kriminality Praha 1/2010 

145 500,- 82 000,- 82 000,- Zvýšení právního vědomí žáků, zlepšení 
vztahů v kolektivu, tolerance k příslušníkům 
menšin, besedy a exkurze(Terezín) 

Na: lektorné, organizaci programů, dopravu, 
materiál, xerox, poštovné, odměny, 
vzdělávání lektorů, provozní náklady (nájem, 
tel.), vstupné Bohnice, supervize 
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3 o.s. Ježek a Čížek 

 

Prezentace streetworské 
činnosti projektu na Hlavním 
nádrasží 

50 000,- 50 000,- 40 000,- Zmapování lokalit, kde se zdržují lidé bez 
domova, navázání kontaktu a nabídka služeb 
zařízení. V rámci 6 divadelních performance 
v místě nejčastějšího výskytu cílové skupiny, 
usnadnění navázání kontaktů. 

na: letáky a tisk, propagace, doprava scény, 
zapůjčení techniky,služby,produkční výdaje, 
honoráře. 

4 In IUSTITIA, o.s. Poradna pro oběti násilí z 
nenávisti 

366 000,- 220 000,- 100 000,- Aktivní prosazování ochrany práv obětí, 
právní pomoc, prevence sekundární 
viktimizace těchto osob, poskytování 
informací zájemcům. 

Na: nájem, služby, koordinátor, překlady, 
grafik, účetní, tisk infomateriálů, odborná 
literatura, konzultace, poštovné, telefon, 
internet 

5 Občanské sdružení 
TILIUS 

Bezpečněji na jedničce 194 900,-  175 410,- 100 000,- Zvýšení pocitu bezpečí účastníků, základy 
sebeobrany, základy taktiky, zvládání a 
předcházení krizových situací. 

Na: lektorné, doprava, nové pomůcky, 
amortizace pomůcek, notebook a software, 
projektor a plátno, tiskové a propagační 
materiály. 

6 Česká tábornická 
unie Praha, Mladé 
lvice 

poznání historických 
památek jako prevence proti 
vandalismu a sprejerství 

27 000,- 25 000,- 25 000,- Znovu zprovoznění oddílu, nábor nováčků, 
poznávání historických památek, historie 
města a země, prevence vandalismu 

na: vodové barvy, pastelky, kreslící čtvrtky, 
náčrtníky, poznámkové bloky, psací papír, 
projekční plátno, stativ, ukazovátko, xerox, 
novinová inzerce, sklápěcí pingpongový stůl 
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7 Farní charita Motivační výtvarný atelier 
Plamen poznání pro osoby 
v sociální nouzi, převážně 
lidi bez domova 

533 802,- 98 800,- 90 000,- Nenásilnou formou navázat vztah důvěry 
s lidmi žijícími převážně na ulici, práce na 
změně jejich situace. 

Na: kancelářské potřeby, výtvarné potřeby 
pro práci s klienty, elektřina, telefony, 
poštovné, nájemné, školení a kurzy, mzdy, 
pojistné, propagace 

CELKEM   477 900,-  


