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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UR15_0066  ze dne 22.04.2015 

 

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 1,500.000,- Kč  

v rámci grantu 

JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast 
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POSKYTOVA 

TEL SLUŢBY 

NÁZEV 

PROJEKTU 

 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

 

 

 

 

POŢADO 

VANÁ 

ČÁSTKA 

(Kč) 

 

 

 

 

SCHVÁLEN

Á ČASTKA 

 

(Kč)  

 

 

 

POPIS PROJEKTU 

 

1. 

 

ACORUS 

spolek 

Podvinný mlýn 

669 

Praha  9 

 

„ ACORUS - pomoc 

osobám ohroţeným 

domácím násilím“ 

 

5 944 447 

 

 

 

50 000 
 

50 000 

Cílová skupina: oběti domácího násilí, zejména ţeny a děti 

Poskytování odborného sociálního poradenství v ambulantní 

poradně, komplexní krizové pomoci s moţností pobytu na  

krizovém lůţku na 5 pracovních dnů a nabídka bezpečného 

azylového bydlení aţ na 1 rok. Všechny sluţby respektují lidskou 

důstojnost, vychází z individuálních potřeb uţivatelů, podporují 

rozvoj jejich samostatnosti a začlenění do běţného ţivota bez 

přítomnosti násilí. Přínos pro Prahu 1: projekt, úzce 

provázaný s  OSPOD MČ P1 a se sociálními kurátory. 

Přednostní zařazování občanů P1 do sluţeb ACORu, 

nabídka bezplatného vzdělávání pracovníků ÚMČ P1. 

V roce 2014 vyuţívali poradenství 3 klienti z P1, bývalí 

uţivatelé bydlení v AD ACORu, počet 30 minutových 

intervencí: 36.  
Dotace bude využita na provozní náklady  
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2. 

 

ADRA 
o. p. s.  

Klikatá 

1238/90c,  

Praha 5 

 

„Dobrovolníci 

v Nemocnici Na 

Františku“ 

 

99 300 

 

 

 

48 000 40 000 
Cílová skupina: senioři 

Cílem projektu je dlouhodobé zapojení 20 vyškolených    

dobrovolníků v NNF. Jejich činnost  je přizpůsobena jak 

zdravotnímu tak psychickému stavu pacientů; nejčastěji se jedná 

o lidskou přítomnost dobrovolníka, předčítání knih (novin), 

doprovody po  nemocnici, do zahrady, velkou oblibu získaly také 

hodiny ručních a výtvarných prací. Přínos pro Prahu 1: zlepšení 

a rozšíření péče o seniory v NNF. Během roku 2014 bylo 

osloveno cca 71 pacientů – seniorů. 

Dotace bude využita na mzdové a nemateriálové náklady.  

 

3. 

 

Asociace 

pomáhající 

lidem 

s autismem – 

APLA, Praha, 

Střední Čechy,  

spolek 

Brunnerova 

1011/3 

Praha 17 

 

 

„Poskytování 

komplexních  

sociálních sluţeb 

pro lidi s poruchami 

autistického spektra 

ţijící na území 

 MČ Praha 1“ 

 

16 544 484 

 

 

 

 

68 800 30 000 
Cílová skupina: dospělí a děti s poruchou autistického spektra 

(PAS) 

Poskytování terénní komplexní sluţby rané péče (poradenství 

přímo v domácnostech), sluţba osobní asistence, sociální 

rehabilitace, podporované zaměstnání,  chráněná tréninková 

dílna, chráněné bydlení, sociálně terapeutické aktivizační sluţby 

a rekondiční pobyty pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí je 

vzdělávání a osvěta. Přinos pro Prahu 1: sluţby jsou 

poskytovány občanům P1 od roku 2003, v  roce 2014  jich 

vyuţilo 13 osob s PAS ve věku od 2 do 44 let z P1. 

Dotace  bude požita na provozní náklady. 

 

4. 

 

Barevný svět 

dětí 

spolek 

Belgická 16 

Praha 2 

Sídlo: 

Na Pecích 

412/23, Praha 8 

 

„Projekt 

 KÁMOŠ“ 

 

2 062 000 

 

 

 

180 500 
 

60 000 

Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

z  ohroţených rodin, s poruchami v učení a chování, děti které 

mají nařízený soudní dohled  

Dobrovolnický program Kámoš pomáhá dlouhodobě konkrétním 

dětem ze sociálně znevýhodněného prostřední v konkrétní situaci. 

Sniţuje rizika rozvoje sociálně patologických jevů, zajišťuje 

smysluplné trávení volného času a rozvíjí potenciál dětí a jejich 

dovednosti.  Kámošova  pomocná ruka můţe zabránit  tomu, aby 

dítě řešilo  své problémy drogami, v konečném důsledku pak i 

sniţuje kriminalitu a delikvenci.  Přínos pro Prahu 1: v roce 

2014 vyuţívalo osobní asistence  9 klientů z P1.  Barevný svět 

dětí je nejvýznamnějším nestátním subjektem, s nímţ OSPOD 

MČ P1 spolupracuje.  

Dotace bude vyžita na provozní náklady.  
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5. 

 

Cesta domů 

z.ú. 
Bubenská 421/3 

Praha 7 

 

„Odborné sociální 

poradenství 

 Cesty domů“ 

 

3 259 900 

 

 

100 000 
 

0 

Cílová skupina: senioři 

Osobní, telefonické a internetové sociální poradenství poskytující 

odbornou a lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o 

ně pečují, a rovněţ lidem, kteří jsou po smrti blízkého člověka  

zarmouceni. Přínos pro Prahu 1: sociální sluţba je 

nízkoprahová, tzn, ţe od klientů nejsou vyţadovány ţádné osobní 

údaje, jejich uvedení je dobrovolné. Podle kvalifikovaného 

odhadu vyuţilo sluţby v roce 2014 cca   64 osob.  

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

6. 

 

Cesta domů  

z.ú. 
Bubenská 421/3 

Praha 7 

 

„Odlehčovací 

sluţby  

Cesty domů“ 

 

3 964 920 

 

 

 

100 000 
 

80 000 

Cílová skupina: senioři 

Hlavním cílem je vytvořit lidské a důstojné podmínky pro 

umírající, kteří chtějí proţít poslední fázi ţivota v domácím 

prostředí. Základní sluţby: pomoc při sebeobsluze, kontakt 

s vnějším světem a podpora v aktivizačních činnostech.  Pečující 

tak mají moţnost odpočinku, který je často nezbytnou 

podmínkou pro zvládnutí tak náročné práce jako je péče o 

umírajícího blízkého člověka. Přínos pro Prahu 1: v roce 2014 

byly odlehčovací sluţby poskytnuty celkem 58 klientům; 

ţádný z nich nebyl občanem P1.  
Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

7. 

 

Česká unie 

neslyšících 

oblastní 

organizace 

Praha 

spolek 

Dlouhá  729/37 

Praha 1 

 

„Centrum 

sociálních a 

návazných sluţeb 

(CSS) České unie 

neslyšících Praha“ 

 

4 217 582 

 

 

 

150 000 
 

50 000 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postiţením – osoby se 

sluchovým postiţením 

Komunikačně bezbariérové centrum sociálních sluţeb poskytuje 

klientům sociálně aktivizační a tlumočnické sluţby, které 

zabraňují sociálnímu vyloučení, umoţňují  klientům kontakt 

s majoritní společností a zabraňují sociálnímu vyloučení.  Oba 

typy sluţeb jsou poskytovány v ambulantní i terénní formě a jsou 

přístupné i široké veřejnosti. Přínos pro Prahu 1: CSS má pro 

obyvatele P1 výhodné umístění. Sluchově postiţení mohou 

vyuţít poradenství a mají k dispozici prostory pro své kulturní a 

volnočasové aktivity.  V  roce  2014  bylo evidováno 9 klientů 

z P1, někteří z nich vyuţívali sluţby opakovaně. Dotace bude 

využita na provozní náklady. 

 

8. 

 

Dětské krizové 

centrum 

spolek 

V Zápolí 1250 

 

„ Komplexní 

interdisciplinární 

péče o děti týrané, 

sexuálně 

 

6 548 463 

 

 

 

70 000 
 

20 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneuţívané, ohroţené 

negativními faktory v prostředí - domácí násilí, závislosti 

v rodině 

Komplexní péče představuje okamţitě dostupnou odbornou 

krizovou pomoc, včetně detekce, odbornou diagnostiku a 
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Praha 4 - Michle zneuţívané a děti 

z dysfunkčních 

rodin“ 

následné řešení (psychoterapie pro dítě, sanace rodiny). Je 

usilováno o minimalizaci a zvládnutí následků terapeutickými 

prostředky tak, aby dítě zůstalo začleněno v mezilidských 

vztazích a mohlo proţít kvalitní, naplněný ţivot. Přínos pro 

Prahu 1: spolupráce s OSPOD MČ P1 zahrnuje hledání 

optimálního řešení v rámci zhodnocení nepříznivé situace a 

potřeb dítěte. V roce 2014 se nacházelo v aktivní péči DKC: 6 

dětí z P1. DKC pracovalo se 14 dalšími členy rodin. V rámci 

ambulantního provozu bylo poskytnuto obyvatelům MČ P1 

celkem 242 konzultací. jednalo o ty nejzávaţnější případy 

zejména sexuálního zneuţívání a traumatizace dětí.  

Dotace bude použita na provozní náklady.    

 

9. 

 

Dětské krizové 

centrum 

spolek 

V Zápolí 1250 

Praha 4 

 

„Linka důvěry 

Dětské krizového 

centra v roce 2015 – 

efektivní forma 

pomoci dětem 

týraným, 

zneuţívaným či 

jinak ohroţeným a 

osobám v krizových 

ţivotních situacích“ 

 

2 384 888 

 

 

 

80 000 
 

50 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneuţívané, ohroţené 

negativními faktory v prostředí – domácí násilí, závislost na 

rodině (syndrom CAN) 

Nonstop linka důvěry DKC a internetová poradna jsou  efektivní 

odbornou  pomocí  jak pro děti tak pro dospělé, kteří se v nějaké 

podobě setkali s problematikou syndromu CAN, ať jiţ jako přímé 

oběti ve vlastní rodině nebo ve svém bezprostředním okolí. Jsou   

významným krizovým záchytným bodem syndromu 

zneuţívaného, týraného,  zanedbávaného dítěte a významně 

přispívají k  detekci a ochraně ohroţených dětí a dětí, na nichţ 

byl jiţ spáchán trestný čin.  Přínos pro Prahu 1: během roku 

2014  bylo uskutečněno 3 499 kontaktů, vzhledem k anonymitě 

nelze vyčíslit počet uţivatelů z P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

10. 

 

Diakonie ČCE – 

Středisko 

křesťanské 

pomoci 

církevní 

právnická osoba 

Bruselská 298/4 

Praha 2 

 

„ Silní rodiče – 

silné děti – sociálně 

aktivizační sluţby 

pro rodiny s dětmi“ 

 

1 929 450 

 

 

 

123 600 
 

30 000 

Cílová skupina: děti a mládeţ 

Program nízkoprahového zařízení je zaměřen na práci 

v ohroţených a sociálně slabých rodinách, která slouţí 

k odstranění nebo zmírnění příčin jejich sociálního selhávání a 

tím napomáhá zachování dítěte v rodině. Hlavním přínosem je 

posílení a stabilizace  rodinného  prostředí, zlepšení komunikace, 

prevence sociálně patologických jevů v rodině, zvýšení 

sebevědomí a pocitu spokojenosti dětí, zlepšení školních 

výsledků. Přínos pro Prahu 1:  v  roce 2014 vyuţilo sluţby 

27 dětí z P1.  
Dotace bude použita na provozní náklady. 
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11. 

 

Dívčí katolická 

střední škola 

(Kříţovnická 

pečovatelská 

sluţba - KPS) 

Platnéřská 4, P1 

 

 

„Posílení terénních 

sociálních sluţeb 

pro občany – 

seniory Prahy 1“ 

 

387 920 

 

 

 

129 440 
 

65 000 

Cílová skupina: senioři ţijící v Praze 1 

DKSŠ se 25 let zaměřuje na vzdělávání dívek sociálně 

znevýhodněných (z DD, z  nefunkčních rodin, dívek 

handicapovaných smyslově, tělesně i mentálně, s lehkou či 

střední mentální retardací nebo s kombinovanými vadami).  Po 

dvouletém studiu se disponované absolventky stávají 

pečovatelkami, sanitářkami, případně pečovatelkami o děti. 

Všechny tyto činnosti vykonávají společně s  kvalifikovanými 

pracovníky. Přínos pro Prahu 1: zvýšení kapacity terénních  

sluţeb (domácí péče)  ve prospěch občanů z P1. KPS 

spolupracuje se Střediskem sociálních sluţeb P1, v současné 

době poskytuje domácí péči 10 seniorům z  P1. 

Dotace bud použita na osobní náklady  

 

12. 

 

DOM 

o. p. s.  

Braunerova 

431/22 

Praha 8 

 

„ DOMJOB“ 

 

1 240 000 

 

 

 

110 000 
 

30 000 

Cílová skupina: mladí lidé bez rodinného zázemí (opouštějící 

ústavní zařízení), mladí lidé s psychosociálními obtíţemi 

(poruchy chování, nerovnoměrný vývoj, asociální tendence), 

mladí lidé z řad národnostních menšin, mladí lidé se zdravotním 

znevýhodněním 

Posláním projektu je  připravit  nezaměstnané mladé lidi pro 

samostatný ţivot ve společnosti a úspěšně je zapojit na trh práce. 

KOŠÁRNA v Rybné ulici v P1 jim poskytuje tréninkové a 

přechodné zaměstnání v dílně, která je zároveň obchodem. 

Kontakt se zákazníkem zajišťují klienti pod dohledem sociálního 

pracovníka.  

Přínos pro Prahu 1: projekt je otevřen všem potřebným mladým 

lidem z MČ P1.  Spolupráce s OSPOD MČ P1, s Úřadem práce, 

se sociálními  kurátory  MČ P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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13. 

 

Domov sv. 

Rodiny 

církevní 

právnická osoba 

Ulrychova 

1874/10 

Praha 6 

 

 

 

„Canisterapie  na 

rok 2015“ 

 

 

 

 

38 000 

 

 

 

28 000 
 

28 000 

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným 

postiţením 

Domov sv. Rodiny poskytuje jiţ 23 let celoroční pobytové sluţby 

sociální péče osobám s mentálním a kombinovaným postiţením. 

Canisterapie, léčebný kontakt psa a  člověka, klade důraz 

především na řešení problémů psychických, citových a sociálně 

integračních. Návštěvy canisterapeutického  týmu přinášejí 

klientům  zlepšení jejich ţivota a citlivě jim pomáhají 

s navazováním sociálních kontaktů. Klienti se učí pravidelnosti a 

trénují si paměť. Tato forma terapie patří k nejoblíbenějším 

kurzům.   Přínos pro Prahu 1:  projekt je určen pro 2 dospělé 

ţeny z P1 s těţkým mentálním postiţením, které ţijí dlouhodobě 

v tomto zařízení. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

14. 

 

Středisko 

prevence a léčby 

drogové 

závislosti 

Drop In, o.p.s. 

Karolíny Světlé 

18, Praha 1 

 

„Centrum pro 

rodinu – 

Slunečnicová 

zahrada, Integrace 

rodiny, Ambulance 

 Praha 1“ 

 

2 098 800 

 

 

 

80 000 
 

30 000 

Cílová skupina: děti a hyperaktivitou, které byly v těhotenství 

ohroţeny návykovými látkami, náhradní rodiče a rodiče se 

závislostní poruchou chování 

Projekt Slunečnicová zahrada je zaměřen na prevenci 

specifických vývojových poruch u dětí, které byly v těhotenství 

ohroţeny drogami nebo jinak znevýhodněny. Program reaguje na 

aktuální potřebu komplexního systému péče o ohroţené děti. Na 

základě vyhodnocení počátečního zdravotního a 

psychomotorického stavu,  prostředí dítěte a úrovně vývoje jsou  

uplatňovány navrţené edukační, vzdělávací a terapeutické 

metody a současně je kladen důraz na zvyšování rodičovských 

kompetencí a jejich motivaci pro zařazování svých dětí do 

předškolního vzdělávání a hlavního vzdělávacího proudu. Přínos 

pro Prahu 1: projekt je realizován ve Vlašské ul. 36 v Praze 1 ve 

spolupráci s psychologickou poradnou pro Prahu 1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

15. 

 

Dům tří přání 

spolek 

Karlovarská 

337/18 

Praha 6 - Ruzyně 

 

„ Sociálně 

terapeutická 

podpora 

v Domě tří přání“ 

 

411 169 

 

 

 

193 662 
 

62 000 

Cílová skupina: ohroţené rodiny s dětmi 

Dům tří přání poskytuje odborné sluţby ohroţeným dětem 

s cílem podpořit a rozvíjet jejich zdravý vývoj a minimalizovat 

rizika dalšího ohroţení. Krizová pomoc, sociálně aktivizační 

sluţby pro rodiny s dětmi a sociální rehabilitace jsou 

poskytovány ve třech zacílených zařízeních: Dům Přemysla 

Pittrra pro děti, Ambulantně terénní centrum a centrum pro děti 

Mezipatro. Tyto sluţby přispívají k nápravě situace v ohroţených 
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a dysfunkčních rodinách a ke sniţování počtu dětí umísťovaných 

v ústavní péči. Přínos pro Prahu 1:  úzká spolupráce s  OSPOD 

MČ P1. V roce 2014 vyuţil 1 klient z P1 krizové pomoci a 3 

rodiny sociálně aktivizační sluţby  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

16. 

 

Eda 

Raná péče 

o. p. s. 

Trojická 387/2 

Praha 2 

 

„Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým a 

kombinovaným 

postiţením ţijící na 

území  

Prahy 1“ 

 

 

40 000 

 

 

 

15 000 
 

15 000 

Cílová skupina: osoby zdravotně postiţené 

Raná péče, sluţba sociální prevence, nabízí rodinám podporu 

v těţké situaci po narození dítěte s  postiţením, posiluje intuitivní 

vazby mezi rodiči  a dítětem,  které mohou být ohroţeny 

krizovou situaci v rodině a častými hospitalizacemi dítěte. Přínos 

pro Prahu 1:  cílem projektu je zajistit ranou péči v plném 

rozsahu  dvěma konkrétním rodinám  dítěte  s těţkým zrakovým 

a kombinovaným postiţením s bydlištěm na území MČ P1.   

Dotace bude použita na provozní náklady 

 

17. 

 

Farní charita 

Praha 1 Nové 

Město 

církevní 

právnická osoba 

Jungmannovo 

náměstí 18 

Praha 1 

 

 

 

„Program 

Máří“ 

 

1698 000 

 

 

 

204 000 
 

80 000 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, ţeny v sociální nouzi. 

Program Máří představuje od  r. 2005  odbornou  terénní 

nízkoprahovou  sluţbu,  určenou ţenám z  řad osob bez přístřeší 

nebo ţenám ţijícím v nedůstojných podmínkách. Cílem je 

pomáhat  jim v  začlenění zpět do společnosti a ţenám 

ohroţeným vyloučením  stabilizovat jejich situaci. Součástí 

programu je motivační výtvarný ateliér Plamen poznání - 

bezpečný prostor přinášející ţenám obnovu pracovních návyků, 

které jim umoţní návrat a setrváni na trhu práce.  

Přínos pro Prahu 1:  program Máří napomáhá při řešení otázky 

bezdomovectví v centru Prahy. V roce 2014 došlo k 434 kontaktů 

přímo v terénu a 1 336 kontaktů v sídle  projektu. Organizace 

spolupracuje se sociálními kurátory z P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

18. 

 

Farní charita 

Starý Knín, 

náměstí Jiřího 

z Poděbrad 47, 

Nový Knín 

 

 

 

 

 

„Sluţby osobní 

asistence FCHSK 

také pro obyvatele 

Prahy 1“ 

 

10 732 130 

 

 

 

52 500 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postiţením 

Obsahem projektu je rozvoj a rozšíření sluţeb osobní asistence, 

cílem je poskytnout  kvalitní sociální sluţby  seniorům a 

zdravotně postiţeným  v domácím prostředí  a umoţnit jim tam  

setrvat co moţná nejdéle bez nutnosti vyuţít sluţby v pobytových 

zařízeních.   Přínos pro Prahu 1:  jedním z devíti detašovaných 

pracovišť FCHSK je Středisko sv. Vojtěcha v P6, které pomohlo 

v roce 2014 sluţbou osobní  asistence  4 osobám z P1.V roce 

2015  bude osobní asistence poskytována 8 občanům z  P1.  

Dotace bud použita na provozní náklady.  
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19. 

 

FOKUS Praha 

spolek 

Dolákova 24 

Praha 8 

 

„Centrum denních 

aktivit Dům u 

Libuše (CDA Dům 

u Libuše)“ 

 

3 301 800 

 

 

80 400 
 

40 000 

 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Projekt usiluje o zamezení sociální izolace prostřednictvím  

klubových vzdělávacích aktivit a socioterapeutické podpory..  

Nízkoprahové  Centrum denních aktivit vytváří pro klienty bezpečné 

prostředí, podporuje samostatnost a zdravý ţivotní  styl a předchází 

,bezdomovectví. a dalším rizikovým  jevům spojeným  s duševním 

onemocněním. Přínos pro Prahu 1:  FOKUS se nachází na nábřeţí 

pod Vyšehradem, v roce 2014 vyuţilo sluţby  10 klientů z P1. 

V roce 2015 bude sluţba poskytnuta  5 – 7 obyvatelům z P1.  

Dotace bude použita na provozní náklady 

 

20. 

 

HEWER 

z.s. 

Černokostelecká 

2020/20 

Praha 10 

 

„Osobní asistence 

pro občany MČ 

Praha 1“ 

 

837 672 

 

 

 

100 000 
 

40 000 

Cílová skupina: senioři a zdravotně  znevýhodnění  

Osobní asistence v podání  z. s. HEWER je poskytována 

nepřetrţitě, 24 hodin denně i o víkendech a svátcích. Podstatou 

této terénní sluţby je pomoc klientovi na místě a v čase, který si 

on sám vybere. Umoţňuje uţivatelům setrvat co nejdéle 

v domácím prostředí. Sluţba je dále zaměřena na podporu 

sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení u skupin 

sociálním vyloučením ohroţených.  Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2014 byla sluţba poskytována 12 osobám z P1. 

Spolupráce se Střediskem sociálních sluţeb, s Agenturou LUSI a 

s Ţivotem 90. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

21. 

 

Hospic 

Štrasburk 

o.p.s. 

Bohnická 12/57 

Praha 8 

 

„Terminálně 

onkologický 

hospic“ 

 

18 606 137 

 

 

 

 

100 000 
 

80 000 

Cílová skupina: onkologicky nemocní pacienti v terminální fázi 

onemocnění 

Poskytování lůţkové a domácí hospicové péče. Toto zařízení je 

určeno především pacientům s onkologickými diagnózami v 

terminálním stadiu onemocnění. K dispozici je 23 

jednolůţkových a 1 dvoulůţkový pokoj. Je zajištěno  zapůjčení 

kompenzačních pomůcek včetně polohovacích lůţek. 

Přínos pro Prahu 1: v roce 2013 bylo hospitalizováno 10 osob 

z P1,  v roce 2014 – 4 občané z P1. 

Dotace bude využita na materiálové a nemateriálové náklady.  

 

22. 

 

Lata – 

Programy pro 

ohroţenou 

 

„Ve dvou se to 

 lépe táhne“ 

 

1 773 134 

 

 

 

130 000 
 

50 000 

Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládeţ od 13 let, 

kteří jsou ohroţeni sociálním selháním 

Hlavní náplní je pravidelný kontakt dítěte s vyškoleným a 

metodicky vedeným (zletilým, bezúhonným) dobrovolníkem 
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mládeţ 

spolek 

Senováţné nám. 

24 

Praha 1 

zpravidla na 1-2 hod týdně podobu min. 6 měsíců. Cílem je 

navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího a podpůrného 

vztahu, který cílové skupině chybí.  Tento přirozený vztah je pro 

dítě podporou a nabízí mu šanci řešit obtíţné ţivotní situace 

vlastními silami.  Dvojice se společně se věnují činnostem podle 

vzájemné dohody, uváţení a potřeb dítěte. Přínos pro Prahu 1: 

projektem jsou podporování klienti z celé Prahy včetně klientů  

z MČ P1. Spolupráce s OSP0D MČ P1.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

 

23. 

 

Lata – 

Programy pro 

ohroţenou 

mládeţ 

spolek 

Senováţné nám. 

24 

Praha 1 

 

„Podpůrná 

individuální práce 

s rodinou“ 

 

405 751 

 

 

 

63 920 
 

30 000 

Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládeţ od 13 let 

Program je zaměřen na individuální terénní práci v přirozeném 

prostředí  rodin se socioekonomickými a výchovnými obtíţemi, 

případně v prostředí neutrálním. Poskytuje podporu při potíţích 

s výchovou dětí, s náhradní rodinnou péčí, novou strukturou 

rodiny apod.  Cílem je zabránit kolapsu, který můţe vyústit k 

odebrání dětí a k celkovému rozpadu rodiny.  Přínos pro P1: 

v roce 2015 počítá organizace se zapojením 15 klientů a jejich 

rodin z  P1. Spolupráce s OSPOD  

Dotace bude využita na provozní náklady. 

 

24. 

 

Maltézská 

pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Pomoc lidem 

v sociální nouzi“ 

 

2 142 250 

 

 

 

194 000 
 

30 000 

Cílová skupina: osoby bez domova, osoby ohroţené vyloučením  

Projekt umoţňuje prostřednictvím intenzivní, individuální, 

terénní, sociální práce postupné zlepšování sociální situace 

uţivatelů. Dalším cílem je monitorování výskytu osob bez 

domova a jejich zdravotního a psychického stavu, aby bylo 

moţné preventivně zasáhnout,  v případě podezření na výskyt 

infekčního onemocnění či závaţných psychických poruch,  a 

zabránit tak ohroţení okolní, většinové společnosti. Přínos pro 

Prahu 1: předpokládaný počet klientů v roce 2015 je cca 20 osob  

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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25. 

 

Maltézská 

pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Osobní asistence  

Maltézská pomoc“ 

 

9 616 000 

 

 

 

200 000 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři 

Nonstop  sluţba osobní asistence pomáhá seniorům se sníţenou 

soběstačností v jejich přání zůstat co nejdéle doma, ve svém 

přirozeném prostředí. Asistenti jim pomáhají s nákupy a s péčí o 

domácnost, s  doprovodem  k  lékaři, s hygienou a při 

aktivizačních činnostech. Přínos pro Prahu 1: Maltézská pomoc 

spolupracuje s pečovatelskou sluţbou Prahy 1 a navazuje na ni u 

klientů,  kteří potřebují větší  rozsah. V roce 2014 bylo 

poskytnuto 21 klientům z  P1 5 242 hodin přímé péče. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

 

26. 

 

Maltézská 

pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Adopce seniorů“ 

 

385 500 

 

 

90 000 
 

20 000 

Cílová skupina: senioři 

Senioři, zapojení do projektu, jsou osamělí a často bez rodiny, 

takţe strádají především po psychické stránce nedostatkem 

kontaktu s okolím. Tento problém je znásoben zhoršujícím se 

zdravotním stavem. Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou 

a podle moţností s ní  tráví čas různým způsobem (rozhovory, 

četba, vycházky, doprovod do města atd.). Přínos pro Prahu 1: 

7 dlouhodobě zapojených klientů z P1. Spolupráce se Střediskem 

sociálních sluţeb P1.  

Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

27. 

 

Modrý klíč, 

o. p. s.   

Smolkova 567/2 

Praha 4 - 

Kamýk 

 

„Modrý klíč, 

o. p. s. – denní 

stacionář, týdenní 

stacionář, 

odlehčovací sluţby“ 

 

27 472 723 

 

 

 

20 000 
 

10 000 

Cílová skupina: děti, mládeţ a dospělí lidé s mentálním 

postiţením a kombinovanými vadami 

Sociální sluţby -   denní a týdenní stacionář, odlehčovací sluţby 

výchovné, vzdělávací  a  aktivizační činnosti, podpora vytváření a 

zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností -   

jsou poskytovány v Modrém klíči 115 osobám. Přínos pro 

Prahu 1: Modrý klíč poskytoval řadu let pobyt v týdenním 

stacionáři jedné ţeně s těţkým mentálním a kombinovaným 

postiţením z P1, a to  aţ do konce jejího ţivota. Od prosince 

2011 bylo v péči vedeno pětileté dítě z P1, rodina nyní bydlí 

v Praze 12.  Organizace ţádá o příspěvek na osobní asistenci pro 

zmíněné šestileté dítě s těţkým mentálním postiţením a 

kombinovanou vadou, které bydlelo na Praze 1. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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28. 

 

Naděje 

spolek 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

 

“Pěší terénní sluţba 

na území  

MČ Praha 1“ 

 

101 200 

 

 

 

101 200 
 

0 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší, které se pohybují na území 

MČ Praha 1 

Základem terénní práce  je  kontakt s  klientem, při kterém jsou 

poskytovány sluţby: sociální poradenství, základní materiální 

pomoc, pomoc při základním zdravotnickém ošetření. Pěší 

terénní práce budou na území P1 probíhat v rozsahu čtyř hodin 

týdně. Terénní pracovníci budou úzce spolupracovat s mobilní 

sociální sluţbou, která působí v P1 jedenkrát týdně na třech 

stanovištích.  Přínos pro Prahu 1: vznik komplexního terénního  

programu, který svým působením na území Prahy 1 a rozsahem 

nabízených aktivit pomůţe k řešení bezdomovectví a sníţení 

zdravotních a bezpečnostních rizik, které s bezdomovectvím 

souvisejí. Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

29.  

 

Naděje 

spolek 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

 

„Socioterapeutické 

sluţby 

v nízkoprahovém 

denním centru 

 

269 272 

 

 

 

74 050 
 

40 000 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Projekt nabízí socioterapeutické  sluţby mladým lidem bez 

přístřeší. Sluţby jsou koncipovány preventivně s cílem zabránit 

dlouhodobému přeţívání mladých lidí na ulici a motivovat je ke 

změně, resp. podpořit proces jejich integrace do společnosti.  

Jednotlivé modely programu vycházejí z okruhů: terapie – 

záţitky – sport a tvoří ucelený program.  

Přínos pro Prahu 1: projekt vychází ze spolupráce se sociálními 

kurátory MČ P1 a bude do  něho  zapojeno minimálně 100 osob 

z cílové skupiny. Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

30. 

 

Občanská 

poradna 

spolek 

Jakubská 676/3 

Praha 1 

 

„Občanská poradna 

Praha 1“ 

 

1 390 000 

 

 

 

90 000 
 

20 000 

Cílová skupina: zejména senioři, ale všichni lidé, kteří se ocitli 

ve sloţité sociální situaci 

Cílem projektu je zkvalitnění stávající bezplatné poradenské 

činnosti v poskytování nadstandardních sluţeb především pro 

občany z Prahy 1. Pokračování v činnosti předchozích projektů, 

které se zaměřovaly na oblast bytové problematiky, sociální 

dávky, spotřebitelské  poradenství , zadluţování občanů, pomoc 

obětem trestných činů a.j.  Pro seniory a nízkopříjmové skupiny 

je poradna místem vytváření pocitu opory a jistoty.  Přínos pro 

Prahu 1: v roce 2014 bylo uskutečněno celkem 3 418 konzultací, 

v  jejichţ průběhu se řešilo celkem 3 707 samostatných dotazů. 

Konzultace s občany P1 tvořily přibliţně 1/3 skutečného počtu. 

Kromě občanů P1 tvoří velkou část klientů pracující v této MČ.  

Dotace bude použita na provozní náklady.  
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31. 

 

Občanské 

sdruţení ONŢ – 

pomoc a 

poradenství pro 

ţeny a dívky 

spolek 

Voršilská 5, 

Praha 1 

 

„Poradna pro ţeny 

 a dívky“ 

 

377 000 

 

 

 

98 000 
 

0 

Cílová skupina: ţeny v krizi, ţeny sociálně handicapované, oběti 

domácího násilí, osamělé matky, nastávající matky, rodiny 

Nabídka  pomoci  ţenám a dívkám, které se nacházejí v obtíţné 

ţivotní situaci, se kterou si nevědí rady a potřebují se zorientovat 

a hledat způsoby řešení. Zavedené, bezpečné, podpůrné prostředí, 

ve kterém je poskytováno krizové a sociálně právní poradenství, 

podpora terapeutického týmu, doprovázení a materiální pomoc a 

zprostředkování kontaktů. Přínos pro Prahu 1: dostupnost 

v samém centru Prahy, zkušenost, profesionalita, lidský a 

individualitu zohledňující přístup, flexibilita, moţnost zachytit 

široké spektrum problémů, bezplatnost sluţby. V roce 2014  - 

120 klientek/700 konzultací z toho 20% klientek v souvislosti 

s domácím násilím. Dotace bude využita na provozní náklady. 

 

32. 

 

Otevřené srdce, 

o. p. s. 

U Průhonu 23 

Praha 7 

 

 

 

 

 

„Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

 

2 837 676 

 

 

 

130 000 
 

130 000 

Cílová skupina: matky  (otcové) s dětmi, které se ocitly 

v krizové situaci 

V Azylové domě jsou poskytovány sociální sluţby, jejichţ  cílem 

je  všestranně řešit krizovou situaci kaţdé matky (otce) během 

pobytu, aby  při ukončení  byly její (jeho) nejdůleţitější problémy 

vyřešeny nebo byly v řešení. Matka (otec) by měla být schopna 

své problémy řešit a prosazovat zájmy své a svých dětí. Hlavním 

cíle je ale především uplatnění na trhu práce, čímţ se stanou 

nezávislými. Přínos pro Prahu 1: v roce 2014 byly poskytovány 

sluţby v AD 11 občanům z P1. Trvalá spolupráce s OSPOD MČ 

P1, přednostní umísťování matek s dětmi z  P1. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

33. 

 

Rozkoš bez 

rizika 

spolek 

Bolzanova 1 

Praha 1 

 

„Násilí doma i na 

pracoviště aneb jak 

z toho ven“ 

 

315 000 

 

 

 

82 000 
 

30 000 

Cílová skupina:  ţeny  poskytující placené sexuální sluţby, 

bývalé sexuální pracovnice, ţeny bez přístřeší, které jsou 

ohroţeny riziky spojenými s ţivotem na ulici 

Projekt reaguje na problematiku násilí na ţenách v sexbyznysu, 

které je v této oblasti přítomné, ale doposud neproběhlo ţádné 

výzkumné šetření, které by komplexně mapovalo formy a 

struktury násilí, strategie k řešení a zkušenosti ţen s 

institucionální pomocí. Projekt se zaměřuje na následnou pomoc 

ţenám, které se s násilím v sexbyznyse  potkaly nebo které jím 

mohou být ohroţeny s cílem: mapování problematiky, 

poskytování poradenství o moţnostech řešení situace, právech 

obětí, terapeutické pomoci a zvyšování povědomí o této 

problematice  u veřejnosti. Přínos pro Prahu 1:  R-R úzce 
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spolupracuje se sociálními kurátory MČ P1. Občané P1 mohou 

vyuţít  preventivních akcí s nabídkou bezplatného  testování na 

HIV,  poradenstvím a distribucí prostředků prevence. V roce 

2014 navštívilo R-R centrum celkem 72 občanů. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

34. 

 

Společnost 

DUHA 

z.ú. 

Českolipská 621 

Praha 9 

 

„Chráněné bydlení 

Společnosti DUHA 

pro občany  

Prahy 1“ 

 

458 280 

 

80 000 
 

20 000 

Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním znevýhodněním 

Projekt  Chráněné bydlení  Společnosti DUHA umoţní setrvat   4  

dospělým lidem s mentálním postiţením v běţném prostředí  i 

v roce 2015. Klient dostává takovou podporu, kterou potřebuje k 

tomu, aby mohl ţít v chráněném bytě a zapojit se do ţivota obce. 

Stěţejními pracovníky  chráněného bydlení jsou asistenti, kteří 

pracují přímo  v jednotlivých domácnostech.  Přínos pro Prahu 

1: v  chráněném bytě v Řeznické 14, P1  bydlí 2 klienti z  MČ P1 

a další občan z MČ Praha 1 ţije v chráněném bytě v Praze 10. 

Dotace bude využita na osobní náklady asistentů. 

 

35. 

 

TOTUM 

spolek 

Haštalská 27 

Praha 1 

 

„Doma dále 

 a aktivně“ 

 

245 790 

 

 

 

74 000 
 

0 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postiţením 

TOTUM poskytovala v letech 2012-2014 psychosociální podporu 

rodinným pečovatelům a pomáhajícím pracovníkům zaměřenou 

na prevenci syndromu vyhoření formou psychologických 

konzultací, podpůrných skupin a workshopů. Od ledna 2015 

nabízí terénní sociálně aktivizační a  odlehčovací  sluţby.  Cílem 

projektu je realizace terénních edukačních, zájmových a 

relaxačních aktivit pro seniory a zdravotně postiţené z Prahy 1, 

které vedou k soběstačnosti, psychických a fyzických schopností 

a pomohou předcházet sociálnímu vyloučení. Umoţní podporu 

jejich rodinám,  přispěje k delšímu setrvání seniorů a zdravotně 

postiţených v jejich přirozeném prostředí. Přínos pro Prahu 1: 

předpokládaný počet podpořených osob: 10 obyvatel z Prahy 1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

36. 

 

Tyfloservis, 

o.p.s. 

Krakovská 

1695/21 

Praha 1 

 

 

 

„Tyfloservis – 

sociální rehabilitace 

osob s těţkým 

zrakovým 

postiţením“ 

 

50 000 

 

50 000 
 

30 000 

Cílová skupina: osoby se zrakovým postiţením včetně 

kombinace s dalším handicapem (sluchovým, tělesným, 

mentálním atd. ve věku od 15 let 

Sluţby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem ve věku od 

patnácti a více let, kteří mají výrazné potíţe se zrakem nebo 

jsou zcela nevidomí. K dispozici mají informace, pomůcky 

a systematický nácvik dovedností, které pomohou zvýšit 

jejich samostatnost v kaţdodenních činnostech. Sluţby jsou 
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 poskytovány ambulantně i formou terénní sociální 

rehabilitace, kdy nácvik dovedností probíhá tam, kde budou 

později reálně vyuţívány. Přínos pro Prahu 1: ročně se na 

organizaci obrátí cca 7 klientů z MČ P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

 

37. 

 

TŘI, o. p. s.  

Sokolská 584 

Čerčany 

 

„Hospic Dobrého 

pastýře 

v Čerčanech“ 

 

23 600 000 

 

100 000 
 

80 000 

Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři 

Hospic poskytuje péči pacientům trpícím nevyléčitelnou 

chorobou v pokročilém či konečném stádiu a umoţňuje jim proţít 

klidný závěr ţivota, bez bolesti a pocitu osamění. Principem 

poskytované péče je individuální přístup a hledání cest 

k naplňování potřeb nemocného v rovinách somatické, psychické, 

sociální a spirituální.  Přínos pro Prahu 1: vyuţití kvalitní 

paliativní péče. Ze 30ti lůţek je pro pacienty z P1 rezervováno 7 

a tato kapacita je stále významně překračovaná. V roce 2014 bylo 

hospitalizováno celkem 244 pacientů, z toho 125 bylo z Prahy. 2 

pacienti z P1 zde strávili celkem 120 lůţkodnů.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

 

38. 

 

Ţidovská obec 

církevní 

právnická osoba 

Maiselova 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

„Sociálně 

aktivizační sluţby 

pro seniory“ 

 

4 045 560 

 

50 000 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři 

Sociální oddělení ŢOB poskytuje sluţby především osobám 

patřícím k ţidovské komunitě a jejich blízkým,  nacházejícím se 

v nepříznivé sociální situaci ať uţ z důvodu věku, ztráty 

soběstačnosti, nemoci, krizové situace nebo zdravotního stavu. 

Programy se týkají  poradenství, podpůrných rozhovorů,  

prevence fyzických a duševních poruch, roznášky obědů, 

pochůzek, doprovodů a aktivizačních činností. Komunitní 

rodinné centrum určené pro seniory a jejich rodiny, vytváří 

prostor pro setkávání různých věkových skupin.  Přínos pro 

Prahu 1:  v roce 2014 vyuţilo sociálně aktivizačních sluţeb 20 

klientů z Prahy 1. Dotace bude využita na provozní náklady.  

 

39. 

 

 

ŢIVOT 90 

spolek 

Karolíny Světlé 

18 

Praha 1 

 

 

 

„ Pomoc obětem 

domácího násilí 

v telefonické krizové 

pomoci – Senior 

telefonu“ 

 

3 737 390 

 

81 600 
 

40 000 

Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory 

Cílem nízkoprahové sociální sluţby Senior telefonu je 

poskytování  pomoci  ohroţeným seniorům na bezplatné  nostop 

telefonické lince krizové pomoci. Sluţba pomáhá klientům  

zvládnout  krizovou situaci vlastními silami aţ k dosaţení 

předkrizové úrovně. Anonymní prostor pomáhá vytvořit zázemí 

pro uţivatele ve velmi náročných krizových situacích včetně 

problematiky domácího násilí. Přínos pro Prahu 1:  na 



 

15 

 

 

 

 

 

telefonickou krizovou pomoc Senior telefonu se obrací ročně 

přibliţně 13 000 klientů z ČR, z MČ P1 volá přibliţně 6% , tj. 

780 klientů.  V   roce 2014 byla poskytnuta přibliţně 40 občanům 

z P1 pomoc v problematice domácího násilí.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

 

 

 

 

Celkem: 

   

4 752 371 
 

1 500 000 

 

 

 

 

 


