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Přidělení finančních prostředků ve výši 1,200.000,- Kč  

v rámci dotačního programu 

„JEDNIČKA PRO ROK 2016 – sociální oblast“ 
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POSKYTOVATEL 

      SLUŽBY 
NÁZEV PROJEKTU 

 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

 

 

 

 

POŽADO 

VANÁ 

ČÁSTKA 

(Kč) 

 

 

 

 

SCHVÁLE

NÁ 

ČASTKA 

 

(Kč)  

 

 

 

POPIS PROJEKTU 

 

1. 

 

ACORUS 

z.ú. 

Podvinný mlýn 

669 

Praha  9 

 

„ ACORUS - pomoc 

osobám ohroženým 

domácím násilím“ 

 

5 812 095 

 

 

 

50 000 
 

50 000 

Cílová skupina: oběti domácího násilí, nejen ženy a děti. 

Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní 

odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace 

a k začlenění do života bez přítomnosti násilí. Poskytuje odborné  

sociální poradenství a komplexní krizovou pomoc s možností 

pobytu  na  krizovém lůžku na 5 pracovních dnů a nabídku 

bezpečného  bydlení v azylovém domě s neveřejnou adresou až na 

1 rok. Všechny služby vychází z individuálních potřeb uživatelů a  

podporují  zpřetrhání transgeneračního přenosu negativních vzorců 

chování do dalších generací. Přínos pro obyvatele Prahy 1:  

kontinuální projekt, úzce provázaný s  OSPOD MČ P1 a se 

sociálními kurátory. Přednostní zařazování občanů P1 do služeb 

ACORu, nabídka bezplatného vzdělávání pracovníků ÚMČ P1. 

V roce 2015 využívali poradenství 4 klienti z P1, počet 

30minutových intervencí: 54.  

Dotace bude využita na provozní náklady  
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2. 

 

Barevný svět dětí 

z.s. 

Pod Nuselskými 

schody 1721/3, P2 

Sídlo: 

Sokolovská 81/55, 

P8 

 

„Projekt 

 KÁMOŠ“ 

 

1 781 980 

 

 

 

297 700 
 

50 000 

Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

z  ohrožených rodin, děti 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. 

Projekt snižuje rizika rozvoje sociálně patologických jevů, 

zajišťuje smysluplné trávení volného času a rozvíjí potenciál dětí a 

jejich dovednosti.  Kámošova  pomocná ruka může zabránit  tomu, 

aby dítě řešilo  své problémy drogami, v konečném důsledku pak i 

snižuje kriminalitu a delikvenci.  Přínos pro obyvatele MČ Praha 

1:  Barevný svět dětí je nejvýznamnějším nestátním subjektem, 

s nímž OSPOD MČ P1 spolupracuje. V roce 2015 využívalo 

osobní asistence 9 klientů/rodin z P1. 

Dotace bude vyžita na provozní náklady. 

3.  BONA, o.p.s. 

Pod Čimickým 

hájem 177/1,  

Praha 8 

„Komunitní centrum 

JEDNA BEDNA pro  

Prahu 1“ 

 

 

 

 

66 415 

 

 

66 415 10 000 Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním 

V rámci služby sociální rehabilitace provozuje BONA o.p.s.  v  

Komunitním centru JEDNA BEDNA  v  Žitné 23, P1 bezplatnou, 

terapeutickou, psychosociální poradnu BONsay. Služba  připravuje 

osoby s psychickým onemocněním pro běžný pracovní trh 

zvýšením úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních návycích 

a zlepšuje jejich dovedností v textilní dílně na profesionálních 

šicích strojích. (vlastníkem nebytových prostor je MČ P1). Přínos 

pro obyvatele MČ Praha 1:  udržení provozu rehabilitačních míst 

pro osoby s duševním onemocněním z  P1, informování veřejnosti 

o možnostech využití služeb poradny, účast veřejnosti na 

odborných besedách, které řeší témata duševního zdraví. Ve službě 

sociální rehabilitace bylo v roce 2015 podpořeno celkem 87 osob  -

2 klienti mají trvalé bydliště v P1. Vzhledem k anonymitě 

poskytování služby lze odborným odhadem předpokládat, že 

služby využívají většinou lidé z P1. Dotace bude využita na osobní, 

materiálové a nemateriálové náklady. 

 

4. 

 

Cesta domů  

z. ú. 
Bubenská 421/3 

Praha 7 

 

„Odlehčovací služby  

Cesty domů“ 

 

4 192 512 

 

 

 

100 500 
 

10 000 

Cílová skupina: senioři 

Odborná a lidská podpora dlouhodobě nemocným, umírajícím a 

jejich blízkým vytváří  lidské a důstojné podmínky pro umírající, 

kteří chtějí prožít poslední fázi života v (domácím) prostředí, na 

které jsou zvyklí. Základní služby: pomoc při sebeobsluze, v 

kontaktu s vnějším světem a podpora v aktivizačních činnostech.  

Díky Cestě domů mají pečující možnost odpočinku či volného 
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času, který je často nezbytnou podmínkou pro zvládnutí tak 

náročné práce jako je péče o umírajícího blízkého člověka. Přínos 

pro obyvatele MČ Praha 1: v roce 2015 byly odlehčovací služby 

poskytnuty celkem 56 klientům; min. 1 z nich byl občanem P1.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

5. 

 

Cesta domů 

z. ú. 
Bubenská 421/3 

Praha 7 

 

„Poradna 

 Cesty domů“ 

 

4 512 497 

 

 

 

100 500 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři 

Osobní, telefonické a internetové sociální poradenské služby 

poskytují odbornou a lidskou podporu, pomáhají vyrovnat se  

s obtížnou situací spojenou s umíráním a vyplňují citelnou mezeru 

v poradenských službách poskytovaných v celé ČR.  Blízcí, díky 

službě Cesty domů, nabývají znalostí o kvalitní péči, dostává se 

jim rad, odborného zázemí, podpory i krizové pomoci, umí se 

v situaci zorientovat a umí využívat nabízených služeb  a jsou tak 

schopni zajistit umírajícím důstojný konec života. Přínos pro 

obyvatele MČ Praha 1: Sociální služba je nízkoprahová, tzn. od 

klientů nejsou vyžadovány žádné osobní údaje, jejich uvedení je 

dobrovolné. Podle kvalifikovaného odhadu využilo služby v roce 

2015 cca 29 osob z P1.  Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

6. 

 

Česká unie 

neslyšících 

oblastní 

organizace Praha 

spolek 

Dlouhá  729/37 

Praha 1 

 

„CSS ČUN Praha 

SAS 

 (Centrum 

aktivizačních služeb 

ČUN Praha)“ 

 

2 507 888 

 

 

 

 

150 000 
 

50 000 

Cílová skupina:  neslyšící a osoby s kombinovaným postižením  

Komunikačně bezbariérové  Centrum aktivizačních služeb (CSS) 

umožňuje a podporuje společenské a kulturní kontakty osob se 

sluchovým postižením a posiluje tak možnosti jejich zapojení do 

života společnosti. Nabízí také potřebné informace (např. při 

výběru kompenzačních pomůcek);  je to prostor, kde mohou 

neslyšící  vyřešit své aktuální problémy, objednat si tlumočníka 

nebo trávit čas s lidmi, se kterými se bez problémů dorozumívají 

svým přirozeným jazykem. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:   

CSS  je dobře dostupné pro klienty z celé Prahy. V roce  2015 byly 

služby poskytnuty celkem 180 klientům, 6 klientů z P1, kteří 

využívají službu opakovaně, jsou z P1. Sociální služby ČUN jsou 

také přístupné široké veřejnosti, která se o problematiku osob se 

sluchovým postižením zajímá (např. studenti VŠ).  

Dotace bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

 

7. 

 

Dětské krizové 

centrum 

z. ú. 

 

„Linka důvěry Dětské 

krizového centra 

v roce 2016 – 

 

2 700 000 

 

 

 

80 000 
 

10 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané, 

děti nacházející se ve zvlášť závažných žitovních situacích, rodiče, 

kteří jsou konfrontováni se skutečností,  že jejich dítě je sexuálně 

zneužívané či týrané.  
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V Zápolí 1250/21 

Praha 4 
efektivní forma 

pomoci dětem 

týraným, 

zneužívaným či jinak 

ohroženým a osobám 

v krizových životních 

situacích“ 

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 již jako přímé 

oběti ve vlastní rodině nebo ve svém bezprostředním okolí.  Jsou   

krizovým záchytným bodem syndromu zneužívaného, týraného,  

zanedbávaného dítěte a významně přispívají k  detekci a ochraně 

ohrožených dětí a dětí, na nichž byl již spáchán trestný čin. 

Organizace usiluje o zabránění nebo zmírnění následků 

traumatizace dítěte, rozpoznání příčin obtíží dítěte i celého 

rodinného systému a jejich zmírnění. Přínos pro obyvatele MČ 

Praha 1: během roku 2015  bylo uskutečněno 4 149 kontaktů, 

vzhledem k anonymitě nelze vyčíslit počet uživatelů z P1. 

Dotace bude využita na materiálové a nemateriálové náklady. 

 

8. 

 

Dětské krizové 

centrum 

z. ú.  

V Zápolí 1250 

Praha 4 - Michle 

 

„ Komplexní 

interdisciplinární 

péče o děti týrané, 

sexuálně zneužívané 

a děti z dysfunkčních 

rodin“ 

 

6 093 600 

 

 

 

70 000 
 

30 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené 

negativními faktory v prostředí - domácí násilí, závislosti v rodině 

Komplexní péče představuje okamžitě dostupnou odbornou 

krizovou pomoc, odbornou diagnostiku a následné řešení 

(psychoterapie pro dítě, sanace rodiny). Organizace usiluje o 

minimalizaci a zvládnutí následků terapeutickými prostředky tak, 

aby dítě zůstalo začleněno v mezilidských vztazích a mohlo prožít 

kvalitní, naplněný život. DKC také nabízí bezplatnou právní 

poradnu zaměřenou na sociálně právní ochranu dítěte.  Přínos pro 

obyvatele MČ Praha 1: spolupráce s OSPOD MČ P1 zahrnuje 

hledání optimálního řešení v rámci zhodnocení nepříznivé situace a 

potřeb dítěte. V roce 2015 se nacházely v aktivní péči DKC 4 děti 

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

ambulantního provozu bylo poskytnuto obyvatelům MČ P1 celkem 

252 konzultací. Jednalo se o ty nejzávažnější případy zejména 

sexuálního zneužívání a fyzického týrání dětí.  

Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady.       

 

9. 

 

Diakonie ČCE – 

Středisko 

křesťanské 

pomoci 

církevní právnická 

osoba 

Bruselská 298/4 

 

„ Silní rodiče – silné 

děti „ 

 

1 989 693 

 

 

 

130 000 
 

30 000 

Cílová skupina: děti a mládež 

Program nízkoprahového zařízení je zaměřen na práci 

v ohrožených a sociálně slabých rodinách a pomáhá k odstranění 

nebo zmírnění příčin jejich sociálního selhávání. Hlavním 

přínosem je posílení a stabilizace  rodinného  prostředí, zlepšení 

komunikace, prevence sociálně patologických jevů v rodině, 

zvýšení sebevědomí a pocitu spokojenosti dětí ze zlepšení školních 

výsledků. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  v  roce 2015 
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Praha 2 využilo služby 5 – 7 rodin z P1. Dotace bude použita na osobní, 

materiálové a nemateriálové  náklady. 

 

10. 

 

Dívčí katolická 

střední škola 

(Křížovnická 

pečovatelská 

služba - KPS) 

Platnéřská 4,  

Praha 1 

 

 

„Posílení terénních 

sociálních služeb pro 

občany – seniory 

Prahy 1“ 

 

725 600 

 

 

 

198 000 
 

40 000 

Cílová skupina: senioři žijící v Praze 1 

DKSŠ se 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 diplomované 

absolventky stávají pečovatelkami, sanitářkami, případně 

pečovatelkami o děti. Všechny tyto činnosti vykonávají společně s 

kvalifikovanými pracovníky. DKSŠ je jako jediná škola v ČR 

současně registrovaným poskytovatelem terénní pečovatelské 

služby. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: již pátým rokem 

spolupracuje DKSŠ se Střediskem sociálních služeb, P1. 

V současné době  pomáhají  s  péčí  o 15 klientů z P1 v DPS, ale i 

v domácnostech. Několik absolventek je již ve Středisku 

zaměstnáno . Dotace bude použita na osobní náklady  

 

11. 

 

DOM - Dům 

otevřených 

možností 

o. p. s.  

Braunerova 431/22 

Praha 8 

Místo poskytování: 

Rybná 1091/27, 

Praha 1 – Staré 

Město 

 

„ DOM JOB“ 

 

1 210 000 

 

 

 

110 000 
 

10 000 

Cílová skupina: mladí lidé bez rodinného zázemí (opouštějící 

ústavní zařízení), mladí lidé s psychosociálními obtížemi (poruchy 

chování, nerovnoměrný vývoj, asociální tendence), mladí lidé z řad 

národnostních menšin, mladí lidé se zdravotním znevýhodněním 

Posláním projektu je  připravit  nezaměstnané mladé lidi bez 

rodinného zázemí pro samostatný život ve společnosti a úspěšně je 

zapojit na trh práce. Nastolit v každodenním životě klienta 

pravidelnost a řád.  Sociálně a pracovně rehabilitační aktivity jsou 

realizovány ve vlastní řemeslné dílně KOŠÁRNA spojené 

s obchodem. Služba má dvě podoby: pracovní rehabilitaci a 

přechodné zaměstnání. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: 

umístění KOŠÁRNY (dílny a obchodu) v Rybné ulici zvyšuje 

významným způsobem efektivitu práce. V roce 2015 využili službu 

2 klienti z Prahy 1. V listopadu 2015 se  v Rybné ul. konal seminář 

pro pracovníky městských úřadu, kterého se zúčastnily 3 

pracovnice ÚMČ P1.  Organizace spolupracuje s OSPOD MČ P1, s 

Úřadem práce, se  sociálními  kurátory  MČ P1.Dotace bude 

využita na osobní, materiálové a nemateriálové náklady. 
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12. 

 

Středisko 

prevence a léčby 

drogové závislosti 

Drop In, o.p.s. 

Karolíny Světlé 

18, Praha 1, 

Adiktologická 

ambulance DROP 

IN objektu 

NMSKB, Vlašská 

36, Praha 1 

 

„Centrum pro rodinu 

– DROP IN o.p.s. - 

Slunečnicová 

zahrada, Integrace 

rodiny, Ambulance 

 Praha 1“ 

 

2 111 000 

 

 

 

80 000 
 

20 000 

Cílová skupina: děti s hyperaktivitou a děti se speciálně 

vzdělávacími potřebami a jejich rodiče, pěstouni 

Projekt Slunečnicová zahrada je zaměřen na prevenci specifických 

vývojových poruch u ohrožených dětí, jejichž vývoj byl v období 

těhotenství ohrožen návykovými látkami. Na základě vyhodnocení 

počátečního zdravotního a psychomotorického  stavu,  prostředí  

dítěte a úrovně vývoje jsou  uplatňovány navržené 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 obyvatele MČ Praha 1: projekt 

byl v roce 2015 realizován ve Vlašské ul. 36 v Praze 1 ve 

spolupráci s psychologickou pedagogickou poradnou pro Prahu 1; 

v roce 2015 byla služba poskytována 11 klientům z P1.  Dotace 

bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové náklady.  

 

13. 

 

Dům tří přání 

spolek 

Karlovarská 

337/18 

Praha 6 - Ruzyně 

 

„ Sociálně 

terapeutická podpora 

v Domě tří přání“ 

 

418 234 

 

 

 

195 162 
 

40 000 

Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi 

Dům tří přání je zařízením s nepřetržitým provozem pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje odborné komplexní  

rodinám v krizi s cílem podpořit a rozvíjet zdravý vývoj 

ohrožených dětí  a minimalizovat rizika dalšího ohrožení. Služby 

jsou poskytovány ve třech specificky zacílených zařízeních: Dům 

Přemysla Pittrra pro děti, Ambulantně terénní centrum a Centrum 

pro děti Mezipatro. Všechny služby přispívají k nápravě situace v 

dysfunkčních rodinách a ke snižování počtu dětí umísťovaných 

v ústavní péči. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  úzká 

spolupráce s  OSPOD MČ P1. V roce 2015 využil služeb 1 

zájemce z P1 o krizovou pomoc v pobytovém zařízení a 2 zájemci 

o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  Dotace bude 

použita na osobní, materiálové a nemateriálové náklady.  

 

14. 

 

Eda 

Raná péče 

z.ú. 

Trojická 387/2 

Praha 2 

 

„Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým a 

kombinovaným 

postižením žijící na 

území  

Prahy 1“ 

 

 

78 500 

 

 

 

26 000 
 

20 000 

Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 

postižením 

Služba sociální prevence, raná péče, nabízí rodinám podporu 

v těžké situaci po narození dítěte s postižením a posiluje intuitivní 

vazby mezi rodiči a dítětem,  které mohou být narušeny krizovou 

situaci v rodině a častými hospitalizacemi dítěte. Obsahem projektu 

je podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat 

dopad postižení na život dítěte, tak na funkci celé rodiny. Přínos 

pro obyvatele MČ Praha 1:  v roce 2015 byla služba poskytována 
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3 rodinám s dítětem s těžkým zrakovým a kombinovaným 

postižením s P1. Dotace bude použita na osobní, materiálové a 

nemateriálovém náklady. 

 

15. 

 

Farní charita 

Praha 1 Nové 

Město 

církevní právnická 

osoba 

Jungmannovo 

náměstí 18 

Praha 1 

 

 

 

„Program 

Máří“ 

 

1 813 288 

 

 

 

239 000 
 

50 000 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Posláním terénní služby  programu Máří je vyhledávat a 

podporovat osoby bez přístřeší se zvláštním zřetelem na 

problematiku žen z této cílové skupiny,  které  jsou ohroženy 

sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučeny, 

případně se nacházejí v krizové životní situaci. Projekt 

napomáhá v eliminaci patologických jevů spojených se 

ztrátou trvalého bydlení,(neadekvátní využívání veřejných 

prostor a prostředků hromadné dopravy k pobytu a jejich  

znečišťování, šíření infekcí, drobná kriminalita, žebrota aj. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: program Máří napomáhá 

při řešení otázky bezdomovectví v centru Prahy. V roce 2015 

proběhlo 432 kontaktů s klientkami přímo v terénu a 1 336 

kontaktů v sídle  programu, které navazovaly přímo na 

terénní aktivity a doplnily je vhodným způsobem  

(poradenství, případně nezbytná materiální pomoc. 

Organizace spolupracuje se sociálními kurátory z P1. Dotace 

bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové náklady.   

 

16. 

 

Farní charita 

Starý Knín, 

náměstí Jiřího 

z Poděbrad 47, 

Nový Knín 

 

 

 

 

 

 

„Služby osobní 

asistence FCHSK 

také pro obyvatele 

Prahy 1“ 

 

12 105 811 

 

 

 

65 000 
 

20 000 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 

Obsahem projektu je další  rozvoj služeb osobní asistence, cílem je 

poskytnout  kvalitní sociální služby seniorům a zdravotně 

postiženým  v domácím prostředí  a umožnit jim tam  setrvat co 

nejdéle bez nutnosti využít služby v pobytových zařízeních.   

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: j 

jedním  z devíti detašovaných pracovišť FCHSK je Středisko sv. 

Vojtěcha v Praze 6, které poskytovalo v roce 2015 osobní  asistenci  

2 osobám z P1 

Dotace bude využita na osobní náklady. 

 

17. 

 

FOKUS Praha 

spolek 

Dolákova 24 

 

„Centrum denních 

aktivit Dům u Libuše 

(CDA Dům u 

 

3 482 664 

 

 

 

80 300 
 

40 000 

 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

 Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní  

nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace 

ve společnosti. Nízkoprahové  Centrum denních aktivit vytváří pro 
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Praha 8 Libuše)“ klienty příjemné a bezpečné prostředí, podporuje samostatnost a  

zdravý životní  styl a předchází bezdomovectví a dalším rizikovým  

jevům spojeným  s duševním onemocněním. Kromě klubových  

aktivit a socioterapeutické podpory  nabízí CDA poradenství formou 

jednorázové intervence, kdy klient mnohdy poprvé dostává potřebné 

informace pro řešení své životní situace.  Přínos pro obyvatele MČ 

Praha 1 : v roce 2015 využilo služby   14 klientů z P1. Vzhledem 

k umístění zařízení v blízkosti centra Prahy (na nábřeží pod 

Vyšehradem), předpokládá organizace, že část klientů, kteří zařízení 

navštíví anonymně, jsou obyvatelé MČ P1.   Služby využívají i lidé 

s duševním onemocněním bez přístřeší, kteří sice nejsou občany P1, ale  

často se na území P1 pohybují.  Dotace bude použita na osobní, 

materiálové a nemateriálové náklady. 

 

18.  

 

Fosa 

o. p. s. 

Filipova 2013/3 

Praha 4 

 

(původně 

FORMIKA) 

 

„Podpora 

samostatnosti Osa 

pro občany  

z Prahy 1“ 

 

3 263 931 

 

 

 

 

 

21 000 
 

0 

Cílová skupina: mentálně postižení, lidé ve věku 18 – 64 let, lidé 

žijící v hl. m. Praha 

Obsahem projektu je poskytování služby sociální rehabilitace 

lidem, kteří nemohou žít způsobem života jako jejich vrstevníci 

bez postižení, protože nemají potřebné dovednosti. Cílem je přímé 

začlenění do společnosti, prohloubení samostatnosti, získání a 

udržení dovedností k tomu potřebných.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  službu využívá 1 mentálně 

postižená klientka z Prahy 1, které,  díky získaným dovednostem,   

se její život přiblížil životu vrstevníků bez postižení.  

Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady. 

 

19. 

 

Fosa 

o. p. s. 

Filipova 2013/3 

Praha 4 

 

(původně 

FORMIKA) 

 

„Osobní asistence 

Osa pro občany 

z Prahy 1“ 

 

3 473 458 

 

 

 

 

 

23 000 
10 000 Cílová skupina: mentálně postižení, lidé ve věku od 18 – 64 let, 

lidé žijící na území hl. m. Prahy 

Projekt osobní asistence je zaměřen na podporu lidí, kteří  

v důsledku mentálního postižení potřebují individuální, 

dlouhodobou podporu k  tomu,  aby mohli  žít běžným způsobem 

života a aktivně se zapojili do života svých rodin a komunit.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: osobní asistence je 

poskytována 2 klientkám s mentálním postižením, které potřebují  

a budou nadále potřebovat pomoc v činnostech, které nemohou 

samy vykonávat. Dotace na materiální a nemateriální náklady 
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20. 

 

Fosa 

o. p. s. 

Filipova 2013/3 

Praha 4 

 

(původně: 

FORMIKA) 

 

„Podporované 

zaměstnávání 

FORMIKA pro 

občany Prahy 1“ 

 

6 521 553 

 

 

 

 

 

 

21 000 
0 Cílová skupina: lidé ve věku 18 – 65, kteří nemohou získat nebo 

si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění 

Cílem služby sociální rehabilitace  je poskytování intenzivní 

podpory při hledání, získávání a udržení si vhodného a stabilního 

zaměstnání na běžném pracovišti (integrace na trh práce). 

Významným přínosem této služby je i její ekonomická návratnost a 

ekonomická soběstačnost uživatele. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: v současné době využívá 

službu 1 klientka z  P1.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

 

21. 

 

HEWER 

z. s. 

Černokostelecká 

2020/20 

Praha 10 

 

„Osobní asistence 

pro občany MČ 

Praha 1“ 

 

837 672 

 

 

 

100 000 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním   

Pokračování v poskytování sociální služby osobní asistence  24 

hodin denně včetně víkendů a svátků.  Služba pomáhá naplnění 

individuálních potřeb uživatelů v jejich přirozeném prostředí a 

podporuje jejich zapojení  do sociální sítě místní komunity. 

Předchází tak jejich vyloučení ze společenského života. Přínos pro 

obyvatele MČ Praha 1:  HEWER  doplňuje služby Střediska 

sociálních služeb, spolupracuje s Agenturou LUSI a s ŽIVOTEM 

90. V roce 2015 využívalo odborné, kvalitní služby 16 uživatelů 

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

 

22. 

 

Hospic Štrasburk 

o.p.s. 

Bohnická 12/57 

Praha 8 

 

„Terminálně 

onkologický hospic“ 

 

20 537 452 

 

 

 

 

 

50 000 
 

50 000 

Cílová skupina: onkologicky nemocní pacienti v terminální fázi 

onemocnění 

Nestátní zdravotnické zařízení, Hospic Štrasburk, pokračuje v roce 

2016  ve své činnosti spočívající především v paliativní péči, která 

je zdravotně sociálního charakteru. K dispozici je 23 

jednolůžkových a 1 dvoulůžkový pokoj. Pacientům je zajištěno 

zapůjčení kompenzačních pomůcek včetně polohovacích lůžek. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: v roce 2015 zde byli 

hospitalizovaní 2 pacienti z Prahy 1 s celkovou dobou péče 229 

ošetřovacích dnů.  Dotace bude využita nákup zdravotnického 

materiálu a léků..  

 

23. 

 

Občanské 

sdružení 

Kaleidoskop 

Jičínská 1797/39 

Praha 3 

 

„DBT Centrum“ 

 

1 230 624 

 

 

 

 

 

15 000 
 

0 

Cílová skupina: zdravotně postižení (lidé s poruchou osobnosti – 

chronické duševní onemocnění) 

O.s. Kaleidoskop provozuje terapeutickou komunitu pro lidi 

s poruchou osobnosti a ambulanci Kaleidoskop, která nabízí denní 

poradenství jak lidem s poruchou osobnosti, tak jejich rodinám a 

blízkým. Díky podpoře Norských fondů byla v roce 2015 založena 

a registrovaná sociální služba DBT Centrum (služby následné 
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péče: rehabilitačně-aktivizační). Je založena na Dialeticko – 

behaviorální metodě, ve které byl odborný tým DBT Centra 

proškolen v zahraničí.  DBT Centrum nabízí klientům a jejich 

rodinám 18 měsíční  rehabilitačně – aktivizační program 

spočívající v  učení sociálním dovednostem v terapeutické 

komunitě, které jim napomáhají k navázání a udržení mezilidských  

a pracovních vztahů.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  občané Prahy  1 se 

specifickými obtížemi chronického duševního onemocnění a jejich 

blízcí mají možnost využít namísto hospitalizace, čerpání 

sociálních dávek a invalidních důchodů,  specializovanou službu na 

zaměřenou na jejich životní obtíže.  V roce 2015 byla navázaná  

spolupráce se  4 občany z Prahy 1.  Dotace bude využita na osobní 

náklady 

 

24. 

 

Lata – Programy 

pro ohroženou 

mládež 

z.ú. 

Senovážné nám. 

24 

Praha 1 

 

„Podpůrná 

individuální práce 

s rodinou“ 

 

480 937 

 

 

 

20 240 
 

10 000 

Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládež od 13 let 

Lata nabízí ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám  

 vrstevnickou podporu skrze vyškoleného dobrovolníka, odbornou 

sociální práci a další navazují služby pro klienta a jeho rodinu. 

Sociálně aktivizační služby jsou zaměřeny na individuální terénní 

práci v přirozeném prostředí rodin se socioekonomickými 

obtížemi, cílem je stabilizace situace v rodině a účinné předcházení 

selhání, které může vyústit k celkovému rozpadu rodiny a odebrání 

dětí. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: organizace spolupracuje 

s OSPOD MČ P1. V roce 2015 byla do projektu zapojena 1 rodina 

z MČ P1. Dotace bude použita na osobní, materiálové a 

nemateriálové náklady.  

 

25. 

 

Maltézská pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Adopce seniorů“ 

 

385 500 

 

 

 

30 000 
 

0 

Cílová skupina: senioři 

Sociálně aktivizační služby pro osmělené seniory, kteří jsou často 

bez rodiny, takže strádají především po psychické stránce. Tento 

problém je znásoben zhoršujícím se zdravotním stavem. 

Dobrovolníci přicházejí za konkrétní osobou a naplňují potřebu 

sociálního kontaktu  společným  trávením  času  (rozhovory, četba, 

vycházky, doprovod do města atd.). Přínos pro  obyvatele MČ 

Praha 1: 6 dlouhodobě zapojených klientů z P1. Spolupráce se 

Střediskem sociálních služeb P1. Dotace bude použita na osobní a 

nemateriálové náklady..  
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26. 

 

Maltézská pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Osobní asistence   - 

Maltézská pomoc“ 

 

8 222 000 

 

 

 

126 000 
 

30 000 

Cílová skupina: senioři 

Nonstop  služba osobní asistence pomáhá seniorům se sníženou 

soběstačností v jejich přání zůstat co nejdéle v přirozeném 

prostředí. Osobní  asistenti  jim pomáhají s nákupy a s péčí o 

domácnost, s  doprovodem  k  lékaři, s  hygienou a při 

aktivizačních činnostech. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: 

Maltézská pomoc spolupracuje s pečovatelskou službou Střediska 

sociálních  služeb  a navazuje na ni u klientů,   kteří potřebují její 

větší  rozsah. V roce 2015 bylo poskytnuto 18 klientům z  P1 5 242 

hodin přímé péče. 

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady. . 

 

27 

 

Maltézská pomoc 

o.p.s. 

Lázeňská 485/2, 

Praha 1 

 

„Pomoc lidem 

v sociální nouzi“ 

 

1 832 000 

 

 

 

180 000 
 

0 

Cílová skupina: osoby bez domova, osoby ohrožené vyloučením  

Cílem projektu je pomoc lidem v sociální nouzi prostřednictvím 

intenzivní, individuální, terénní, sociální  práce, která  umožní 

postupné zlepšování  sociální situace uživatelů. Díky podpoře MČ 

Praha 1 mohla Maltézská pomoc začít spolupracovat s klášterem 

Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici, kde pracovníci Maltézské 

pomoci poskytovali sociální poradenství lidem, kteří sem docházeli 

v době vydávání jídla. V roce 2015 spolupracovala organizace se 

třemi klienty a poskytla 12  dalším  lidem poradenství. Žádný 

z nich neměl trvalé bydliště v Praze 1.   

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: řešení situace jednotlivých 

klientů,  u  kterých  z  nějakého důvodu selhává integrace do 

stávajícího systému  pomoci a oni nevyužívají nabídku jiných 

poskytovatelů sociálních služeb určených pro tuto cílovou  

skupinu.  Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady. 

 

28. 

 

Modrý klíč, 

o. p. s.   

Smolkova 567/2 

Praha 4 - Kamýk 

 

„Modrý klíč, 

o. p. s. – denní 

stacionář, týdenní 

stacionář a 

odlehčovací služby“ 

 

27 640 000 

 

 

 

20 000 
 

10 000 

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním 

postižením a kombinovanými vadami 

Modrý klíč poskytuje, kromě základních činností , dopravu, 

fyzioterapii, zájmovou činnost. Pro každého uživatele s mentálním 

postižením je zabezpečen výchovně vzdělávací a aktivizační 

program, který je zaměřen na rozvoj jeho osobnosti s  cíldem 

dosáhnout jeho maximální možné socializace.  Od  prosince 2011 

bylo v péči vedeno  sedmileté dítě z  P1, rodina nyní bydlí v Praze 

12.  Organizace žádá o příspěvek na osobní asistenci pro zmíněné 

dítě s těžkým mentálním postižením a kombinovanou vadou. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: finanční podpora 

komplexních sociálních služeb Modrého klíče přináší pro MČ P1 
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jistotu v zachování spolupráce. 

Dotace bude využita na osobní náklady. 

 

29. 

 

Naděje 

spolek 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

 

“Socioterapeutické 

služby 

v nízkoprahovém 

denním centru“ 

 

121 375 

 

 

 

41 255 
 

30 000 

Cílová skupina: mladí lidé bez přístřeší, kteří se pohybují na 

území Prahy 1, kteří vyhledávají pomoc v centru v Bolzanově 1 “ 

Socioterapeutické  služby  jsou koncipovány preventivně s cílem 

zabránit dlouhodobému přežívání mladých lidí na ulici a motivovat 

je ke změně, resp. podpořit proces jejich integrace do společnosti.  

Jednotlivé moduly programu (terapeutické aktivity, vícedenní 

výjezdní akce, filmový klub, organizované sportovní akce) 

vycházejí z okruhů terapie–zážitky–sport a tvoří ucelený program 

(myšlenka, že při řešení komplexní problematiky mladých 

bezdomovců je důležité působit na všechny složky osobnosti)  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: projekt vychází ze spolupráce 

se sociálními kurátory ÚMČ P1. V roce 2015 pomáhalo 

nízkoprahové centrum řešit nepříznivou sociální situaci 349 

mladým lidem. Z celkového počtu 111 klientů zapojených do 

projektu 60 z nich pokračovalo ve  spolupráci se sociálními 

pracovníky a získalo ubytování v noclehárnách a azylových 

domech. Tímto způsobem se podařilo snížit počet mladých 

bezdomovců, kteří přečkávali noc ve veřejném prostoru centra 

Prahy. Dotace bude použita osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

 

30. 

 

Národní ústav 

pro autismus 

z. ú. 

Brunnerova 

1011/3 

Praha 17 – Řepy 

 

(původně:  

Asociace 

pomáhající lidem 

s autismem APLA 

Praha) 

 

„Poskytování 

komplexních 

sociálních služeb 

lidem s poruchami 

autistického spektra 

žijícím na území MČ 

Praha 1 a podpora 

jejich rodin“ 

 

19 358 108 

 

70 000 
 

20 000 

Cílová skupina: dospělí a děti s postižením autistického spektra 

Pokračování v poskytování terénní komplexní služby rané péče 

lidem s poruchami autistického spektra (poradenství přímo 

v domácnostech), služba osobní asistence, sociální rehabilitace, 

podporované zaměstnání,  chráněná tréninková dílna, chráněné 

bydlení, sociálně terapeutické aktivizační služby a rekondiční 

pobyty pro rodiny s dětmi. Nedílnou součástí je vzdělávání a 

osvěta. Přinos pro obyvatele MČ Praha 1:  terénní služby 

odborníků ve školských zařízeních MČ P1, tvorba individuálních 

vzdělávacích plánů tak, aby byly přijatelné podmínky pro všechny 

strany, osobní asistence. V současné době jsou poskytovány služby 

 9  klientům ve  věku 2 až 54 let z P1.  Někteří využili několika 

služeb najednou nebo opakovaně..  

Dotace  bude požita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady. 
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31.  

 

Nemocnice 

Milosrdných 

sester sv. Karla 

Boromejského 

v Praze 

Vlašská 336/36 

Praha 1 – Malá 

Strana 

 

„Oddělení paliativní 

péče NNF v Praze“ 

 

7 344 050 

 

170 000 
 

70 000 

Cílová skupina: osoby s pokročilým nevyléčitelným 

onemocněním, příbuzní a blízcí pacientů 

V lednu 2012 bylo v nově vybudované lůžkové stanici 

s vyšetřovnou NMSKB zřízeno oddělení paliativní péče pro 

dospělé s  ambulancí  paliativní  medicíny s  kapacitou 13 lůžek 

pro nemocné a 6 lůžek pro doprovázející. Součástí zdravotní péče 

je i psychosociální podpora, snaha o posílení stávajících sociálních 

vazeb pacientů, doprovázení blízkých a snaha o osvěžení ústavní 

péče drobnými volnočasovými aktivitami.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: zlepšení dostupnosti a kvality 

specializované paliativní péče zejména v centrální části Prahy.  

Komplexnost poskytované péče je usnadněna vazbou na jiná 

odborná oddělení a zázemí nemocnice. V roce 2015 zde bylo 

hospitalizováno 6 občanů z P1. 

Dotace bude využita na nemateriálové náklady 

 

32. 

 

Občanská 

poradna 

spolek 

Jakubská 676/3 

Praha 1 

 

„Občanská poradna 

Praha 1“ 

 

1 446 300 

 

 

 

95 000 
 

15 000 

Cílová skupina: všichni lidé, kteří se ocitli v nepříznivé a složité 

sociální situaci, převažující skupina senioři 

Občanská poradna poskytuje odborné sociální a základní právní 

poradenství. Zaměřuje se na oblast bydlení, sociální pomoci, 

rodiny, mezilidských vztahů, zdravotnictví, majetkoprávních 

vztahů, ochrany spotřebitele či sociálních dávek. Zabývá se také 

problematikou zadlužování občanů, právní ochranou a pojištěním. 

Zásady občanského poradenství:  bezplatnost, diskrétnost, 

nezávislost na státních nebo jiných organizacích a nestrannost ( 

služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu) jsou dodržované 

v  Občanské poradně a přinášejí seniorům a nízkopříjmovým 

skupinám  pocit opory a jistoty. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  v  roce 2015 bylo 

uskutečněno celkem 3 502 konzultací, v  jejichž průběhu se řešilo 

celkem 3 790 samostatných dotazů. Většinová skupina klientů (cca 

40%)  pochází z Prahy 1. Jedná se nejčastěji o staré lidi a osoby 

osamělé. K těmto charakteristikám se často připojuje i větší či 

menší sociální a zdravotní handicap.  

Dotace bude použita na osobní náklady.   

 

33. 

 

Občanské 

sdružení ONŽ – 

pomoc a 

 

„Pomoc ženám v tísni 

v poradně pro ženy a 

dívky“ 

 

394 000 

 

 

 

100 000 
 

0 

Cílová skupina: ženy v krizi, ženy sociálně handicapované, 

osamělé, ohrožené rizikovým způsobem života, oběti domácího 

násilí, nastávající matky, rodiny 

Základní myšlenkou sdružení je nabídnout pomoc a podporu 
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poradenství pro 

ženy a dívky 

Z.S. 

Voršilská 139/5, 

Praha 1 

 ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích s těhotenstvím, 

mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Cílem projektu 

je zlepšení podmínek sociálně znevýhodněných žen, prevence 

hlubšího propadu (sociální vyloučení, bezdomovectví) jak hlavní 

cílové skupině žen v tísni, tak i na nich závislých dětí. Sdružení 

provozuje telefonickou krizovou poradenskou Linku pro ženy a 

dívky.  Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: dostupnost (sídlo je ve 

Voršilské ulici), zavedenost služby, zkušenosti, profesionalita, 

lidský a individualitu zohledňující přístup, flexibilita, možnost 

zachytit široké spektrum problémů, bezplatnost služby. Spolupráce 

s Poradnou pro lidi bez přístřeší různé azylové domy, ACORUS, 

Naděje atd. Dotace bude použita na osobní a nemateriálové 

náklady.  

 

34. 

 

Otevřené srdce, o. 

p. s. 

U Průhonu 23 

Praha 7 

 

 

 

 

 

„Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

 

2 960 922 

 

 

 

130 000 
 

100 000 

Cílová skupina: matky  (otcové) s dětmi v krizové situaci. 

V Azylové domě jsou poskytovány sociální služby, jejichž  cílem 

je  všestranně řešit krizovou situaci každé matky (otce) během 

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

vyřešeny nebo byly v řešení - matka (otec) by měla být schopna 

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

Hlavním cílem je ale především uplatnění na trhu práce, čímž se 

stanou nezávislými. Délka pobytu je čtvrt roku, s možností 

prodloužení na max. 1 rok. Adresa AD není tajná, smějí sem ve 

vymezeném čase návštěvy – jen přímí rodinní příslušníci (matka si 

může říct, kdo k ní z přímých rodinných příslušníků nebo otců dětí 

smí). Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: v roce 2015 byly 

poskytovány služby v AD  14 občanům z P1 (včetně dětí, které 

přišly s rodičem). Trvalá spolupráce s OSPOD MČ P1, přednostní 

umísťování matek s dětmi z  P1.  

Dotace bude použita na nemateriálové náklady.  

 

35. 

 

POHODA – 

společnost pro 

normální život 

lidí s postižením, 

o.p.s. 

Roškova 6, Praha 

4 

 

„Kavárna  

Bílá vrána“ 

 

1 718 254 

 

 

 

 

40 000 
 

30 000 

Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením 

POHODA je nezisková organizace, která poskytováním sociálních 

služeb podporuje normální, důstojný a plnohodnotný život občanů 

s mentálním a kombinovaným postižením. Kavárna Bílá vrána, 

která zaměstnává s  asistencí  lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením, se přesunula v listopadu 2014  na novou adresu Ve 

Smečkách 5, kde dříve působila kavárna Vesmírna s podobným 

zaměřením.  Kromě kavárenské činnosti v nekuřáckém prostředí se 

zde můžete potkat i s kulturou; Momentální scéna je místem, kde 
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mají lidé se znevýhodněním možnost se vyjádřit – hrají divadlo, 

promítají filmy, zpívají, vystavují apod. Kavárna Bílá vrána je 

prostorem pro integraci v přirozeném prostředí.  Přínos pro 

obyvatele MČ Praha 1:  kavárnu Bílá vrána navštěvují obyvatelé 

P1 (studenti, maminky s dětmi i senioři). Obyvatelé P1 se 

znevýhodněním  mají příležitost získat v kavárně zaměstnání. 

Organizace také nabízí prostor k výstavám, koncertům, divadelním 

představením. Projekt lze podpořit návštěvou kavárny, účastí v ní 

na kulturní akci nebo objednávkou cateringových služeb.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

36. 

 

Rozkoš bez rizika 

z.s. 

Bolzanova 1266/1 

Praha 1 

 

„Násilí doma i na 

pracoviště aneb jak 

z toho ven“ 

 

320 000 

 

 

 

94 000 
 

20 000 

Cílová skupina:  ženy  poskytující placené sexuální služby, bývalé 

sexuální pracovnice, ženy bez přístřeší, které jsou ohroženy riziky 

spojenými s životem na ulici 

Organizace usiluje o stabilizaci a snížení výskytu HIV a pohlavně 

přenosných infekcí,  zlepšení postavení sexuálních pracovnic ve 

společnosti, na jejich pracovištích a v jejich osobních vztazích. 

Poskytované   poradenství řeší jak snížit bezpečnostní rizika 

v prostituci tak informování o právech, povinnostech a následcích 

páchání vlastní trestné činnosti. Sociální terapeutická práce se 

ženami, které již nějakou formu násilí zažily. V rámci terénního 

programu byla R-R v roce 2015 kontaktu s cca 80 osobami 

pracujícími v sexbyznysu na území P1.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  prostřednictví služeb přispívá 

R-R k ochraně veřejného zdraví, a to především snižováním rizika 

přenosu pohlavně přenosných infekcí. Občané P1 mohou využít  

preventivních akcí s nabídkou bezplatného  testování na HIV,  

poradenstvím  k bezpečnému sexu, distribucí prostředků prevence. 

R-R úzce spolupracuje se sociálními kurátory MČ P1. Dotace bude 

využita na osobní, materiálové a nemateriálové náklady.  

 

37. 

 

Společnost DUHA 

z.ú. 

Českolipská 621 

Praha 9 

 

„Chráněné bydlení 

Společnosti DUHA 

pro občany  

Prahy 1“ 

 

337 680 

 

 

 

 

50 000 
 

20 000 

Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním znevýhodněním 

Posláním Společnosti DUHA je poskytovat sociální služby 

dospělým lidem s mentálním postižením a spolupracovat s nimi na 

rozšíření jejich životních možností se současnou reflexí daných 

společenských podmínek. Projekt  Chráněné bydlení  umožňuje 

dospělým lidem s mentálním postižením,  aby, na rozdíl od 

klasických ústavních služeb, zůstali součástí přirozeného 

společenství. Klienti dostávají takovou podporu, kterou potřebují k 

tomu, aby mohli žít v  běžném  bytě  způsobem života, který se 
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výrazně neliší od způsobu života jejich vrstevníků. Stěžejními 

pracovníky  chráněného bydlení jsou asistenti, kteří pracují přímo 

v  jednotlivých domácnostech.  Přínos pro obyvatele MČ Praha 

1: projekt umožní setrvat v bytě MČ Praha 1 ze sociální rezervy 

v Řeznické 14   i v roce 2016  4  dospělým klientům s mentálním 

postižením z P1. Dotace bude využita na osobní náklady asistentů. 

 

38. 

 

Společnost pro 

ranou péči 

z. s. 

Klimentská 1203/2 

Praha 1 

 

„Poskytování služby 

raná péče na území 

MČ Praha 1“ 

 

2 195 302 

 

 

 

48 000 
 

20 000 

Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 

postižením od narození do 7 let 

Organizace poskytuje odborné  služby  rané péče, podporu a 

pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo 

kombinovaným postižením Služba má  terénní charakter a je 

doplněna ambulantní formou s cílem snížit negativní vliv postižení 

nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj,  posílit kompetence 

rodiny, snižovat její závislost na institucích a na sociálním 

systému. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  organizace 

dlouhodobě spolupracuje  s MČ P1.  V roce 2015 byla poskytovaná 

sociální služba rané péče 3 rodinám z P1. 

Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

 

39. 

 

Středisko 

křesťanské 

pomoci Horní 

Počernice 

církevní 

organizace 

Křovinovo nám. 

11/16 

Praha 9 – Horní 

Počernice 

 

 

„Středisko 

křesťanské pomoci 

Horní Počernice – 

azylový dům“ 

 

7 280 000 

 

 

 

20 000 
 

10 000 

Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení 

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální 

služby na přechodnou dobu (max. 1 rok)   osobám pečujícím o dítě 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a 

podporuje jejich sociální začleňování. Program usiluje o zachování 

celých rodin a obnovení jejich narušených funkcí. Cílem je  

prohlubovat vlastní kompetence uživatelů v problémových 

oblastech jako je finanční plánování, zabezpečení následného 

bydlení, vedení domácnosti, návykové chování, jednání s úřady 

pracovní uplatnění, sousedské soužití, zdravá životospráva apod.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  Azylový dům SKP HOPO je 

sociální službou pobytovou. V roce 2016 je připraven pokrýt 

veškeré požadavky na ubytování z Prahy 1 tj. cca 5 osobám (počet 

klientů z P1 v žádosti neuvádějí)  

Dotace bude použita na nemateriálové náklady. 

 

40. 

 

Tichý svět 

o.p.s. 

 

„Tichá linka“ 

 

1 697 100 

 

 

100 000 
 

10 000 

Cílová skupina: osoby se sluchovým  postižením  

Tichý svět (dříve APPN – Agentura pro neslyšící)  pomáhá 

neslyšícím vyjít z izolace. Usiluje o jejich rovnoprávné postavení 
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Staňkovská 378, 

Praha 9 - 

Hostavice 

 

 

zejména na trhu práce a ve vzdělávání. Online tlumočnická služba 

Tichá linka je poskytována 24 hodin denně.  Funguje  jako náhrada 

za fyzicky přítomného tlumočníka na poradách a různých 

jednáních ať již u lékaře, na úřadě apod., kterých se účastní slyšící 

a neslyšící. Postatou služby je možnost přenosu znakového jazyka 

či přepisu prostřednictvím online aplikace (www.tichalinka.cz). 

Služba probíhá přes videohovor;  neslyšící znakuje na webkameru 

a tlumočník tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu. Tichá linka 

zajišťuje také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do 

znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém 

jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení. Přínos pro obyvatele 

Prahy 1: neslyšící si  mohou,  prostřednictvím Tiché linky,  vše 

sami vyřídit ve chvíli, kdy potřebují a  zavolat si z jakéhokoliv 

místa ČR i ze zahraničí.  Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

41. 

 

TŘI, o. p. s.  

Sokolská 584 

Čerčany 

 

„Hospic Dobrého 

pastýře 

v Čerčanech“ – 

průběžný projekt 

 

20 000 000 

 

 

 

 

100 000 
 

70 000 

Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři 

Hospic poskytuje všem nevyléčitelně nemocným (většinou 

onkologickým pacientům) individuální přístup a hledání cest 

k naplňování jejich potřeb ve všech rovinách: somatické, psychické 

a spirituální. Služby poskytuje i lidem bez příjmů, kteří nemohou 

zaplatit úhradu za pobyt. Prioritní je umožnit  lidem  v  

terminálním  fázi onemocnění důstojný a klidný závěr života bez 

bolesti a pocitu osamění.  Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:   

Hospic Dobrého Pastýře v  Čerčanech významnou měrou saturuje 

potřeby Hlavního města Prahy v oblasti paliativní péče.  Z celkem 

30ti lůžek je pro pacienty z  Prahy rezervováno 7 a tato kapacita je 

stále významně překračovaná. V roce 2015 bylo hospitalizováno 

celkem 255 pacientů, z toho bylo 105 pacientů z Prahy a 3 z Prahy 

1 , kteří zde strávili celkem 145 lůžkodnů.  

Dotace bude využita na materiálové a nemateriálové náklady.  

 

42. 

 

Tyfloservis, o.p.s. 

Krakovská 

1695/21 

Praha 1 

 

 

 

 

„Tyfloservis – 

sociální rehabilitace 

osob s těžkým 

zrakovým 

postižením“ 

 

1 609 000 

 

 

 

 

50 000 
 

30 000 

Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením včetně kombinace 

s dalším handicapem (sluchovým, tělesným, mentálním atd. ve 

věku od 15 let 

Hlavním cílem projektu je podpora integrace nevidomých a 

slabozrakých lidí do společnosti prostřednictvím intervencí 

zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké i 

širokou laickou i odbornou veřejnost. Tyfloservis zajišťuje 

bezplatné profesionální rehabilitační služby a snaží se vybavit 

nevidomé a těžce slabozraké lidi takovými dovednostmi, aby byli 

http://www.tichalinka.cz/
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schopni v co nejvyšší míře samostatně naplňovat své životní 

potřeby a zapojit se do běžné společnosti. Služby jsou 

poskytovány ambulantně i formou terénní sociální 

rehabilitace, kdy nácvik dovedností probíhá v přirozeném 

prostředí, tedy tam, kde budou později reálně využívány. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  v roce 2015 využilo 

služeb 7 klientů z P1. Dotace bude využita na materiálové a 

nemateriálové náklady. 

43. 

 

 

Židovská obec 

církevní právnická 

osoba 

Maiselova 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

„Sociálně aktivizační 

služby pro seniory“ 

 

3 964 285 

 

 

 

 

 

50 000 
 

20 000 

Cílová skupina: senioři 

Sociální oddělení ŽOB poskytuje služby především osobám 

patřícím k židovské komunitě a jejich  blízkým,  nacházejícím se 

v nepříznivé sociální situaci ať už z důvodu věku, ztráty 

soběstačnosti, nemoci, krizové situace nebo zdravotního stavu. 

Programy se týkají   sociálního 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 obyvatele 

MČ Praha 1: Sociální oddělení má cca 230 klientů, kteří využívají 

služby z důvodu místní dostupnosti,  30 klientů je z Prahy 1. ŽOB 

nabízí v roce 2016 seniorům žijícím v Praze 1 širokou nabídku 

sociálního poradenství.  

Dotace bude využita na osobní náklady.   

 

44.  

 

ŽIVOT 90 

spolek 

Karolíny Světlé 18 

Praha 1 

 

„ SENIOR 

TELEFON   -

Bezplatná nepřetržitá 

linka telefonické 

krizové pomoci pro 

seniory a jejich blízké 

– 800 157 157“ 

 

3 883 500 

 

 

 

80 600 
 

0 

Cílová skupina: senioři a oběti domácího násilí 

Sociální služba telefonické krizové pomoci SeniorTelefon je 

bezplatnou nízkoprahovou sociální službou telefonické intervence, 

která je poskytovaná všem seniorům a jejich blízkým nepřetržitě a 

celoročně. Cílem je poskytnout podporu a pomoc klientům/kám a 

ohrožených domácím násilím či týráním a zanedbáváním 

v krizových situacích.  Anonymní prostor pomáhá vytvořit zázemí 

pro uživatele ve velmi náročných krizových situacích včetně 

problematiky domácího násilí. Přínos pro obyvatele MČ Praha 

1: zřizující organizace ŽIVOT 90 sídlí na Praze 1. Místní 

působnost pomáhá většímu využití služeb obyvateli P1 v 

telefonické krizové pomoci SeniorTelefonu  i  v situacích, kdy se 

klienti už nemohou ze zdravotních důvodů obrátit na jiné sociální 

služby.  SeniorTelefon je anonymní linka, která každý rok 
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poskytne podporu zhruba 13 – 14 tisícům volajících. Vzhledem 

k anonymitě služby není možné vyčíslit zastoupení uživatelů 

z Prahy 1.   

Dotace bude využita na osobní a nemateriálové náklady.  

 

45. 

 

 

ŽIVOT 90 

spolek 

Karolíny Světlé 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

„Pečovatelská služba 

pro seniory“ 

 

3 324 000 

 

 

 

 

 

 

99 100 
 

10 000 

Cílová skupina: senioři 

Cílem projektu je udržení vysokého standardu poskytované  

pečovatelské služby pro seniory, kteří, navzdory klesající zdravotní 

a fyzické kondici a ztrátě některých sebeobslužných dovedností,  

chtějí i nadále  aktivně a smysluplně žít  ve svém vlastním domově 

tak dlouho, jak jen to bude možné. Důraz při jejím poskytování je 

kladen především na individuální potřeby a specifika uživatelů. 

Z tohoto důvodu poskytuje ŽIVOT 90 také službu ve večerních, 

víkendových a ve svátečních časech, aby mohla být pevnou a 

spolehlivou součástí režimu života seniora, který žije ve svém 

domově a je přitom odkázán na pomoc a péči druhých. Přínos pro 

obyvatele MČ Praha 1:  pečovatelská služba je v současné době 

poskytována 8 uživatelům z  P1, jedná se o třetinu z celkového 

počtu uživatelů. Jelikož průměrný věk je přes 85 let, souvisí s tím i 

potřeba intenzivní péče.  

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.  

 

46. 

 

ŽIVOT 90 

spolek 

Karolíny Světlé 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

„Odlehčovací 

pobytové a 

rehabilitační 

centrum pro 

seniory“ 

 

3 303 100 

 

 

 

 

 

 

57 000 
 

25 000 

Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory (neformální 

pečující – příbuzní apod. ) 

Cílem Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra je 

poskytnout krátkodobý pobyt seniorům  a  osobám se zdravotním 

postižením, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Během 

pobytu jsou mobilizovány schopnosti a dovednosti uživatele 

různými aktivitami. Posláním odlehčovací služby je též pomoci 

pečujícím či rodině, kteří se běžně o seniora starají, umožnit jim 

regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo řešit osobní záležitosti.  

V roce 2015  proběhlo v rámci této služby 50 pobytů různé délky. 

Kapacita centra je 9 lůžek pro pobytovou formu služby a 3 místa 

pro ambulantní formu. Službu využilo celkem 43 žen a 7 mužů 

nejstarší uživatelce bylo 99 let, průměrný věk uživatelů byl 90 let.   

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: uživatelé z Prahy 1 mohou 

využít dostupné ambulantní i pobytové formy služby, které je 

poskytována přímo v jejich komunitě, v důvěrné známem prostředí 

a zároveň takřka domáckém a přívětivém. Z tohoto důvodu se do 

Odlehčovacího, pobytového a rehabilitačního centra uživatelé 
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z Prahy 1 často rádi vracejí na opakované pobyty. 

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.  

 

47. 
 

Pro Dialog 

z. s. 

Vachkova 

1016/11 

Praha 10 – 

Uhříněves 

 

 

„ Dialogy 

v rodinách 

s ohroženými  dětmi 

III“ 

 

3 311 000 

 

 

 

 

100 000 
 

50 000 

Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny 

Základním zaměřením organizace Pro Dialog je 

psychosociální, konzultační a poradenská podpora rodin 

zasažených či ohrožených konflikty, rozpadem, násilím, 

trestnou činnosti a psychickým onemocněním s cílem hájit 

nejlepší zájem dětí vyrůstajících v těchto rodinách. 

Primárním cílem projektu je podpora dětí, jejichž rodiče se 

rozvádějí, (rozcházejí) nebo se již rozvedli (rozešli) a mezi 

rodinnými příslušníky se dějí hluboké konflikty, domácí 

násilí nevyjímaje. Cílem je podpořit komunikaci mezi rodiči 

o potřebách a přáních dítěte, podpořit komunikaci mezi rodiči 

a jejich dětmi, která povede k bezpečnějším harmoničtějším 

vzájemným vztahům. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  

Pro Dialog pracuje v současné době se 3 rodinami z  Prahy 1, 

v souvislosti se kterými bylo od ledna 2016 provedeno 35 

intervencí, při nichž jsou přítomni 2 – 3 pracovníci. 

Předpokládaná počet účastníků aktivit pro rok 2016 je 176, 

z toho 25 z Prahy 1. Pro Dialog dlouhodobě spolupracuje 

s OSPOD MČ P1 na vážných a komplikovaných případech a 

také s příslušným opatrovnickým soudem pro Prahu 1.  

Dotace bude čerpána na osobní náklady.  

 

 

 

 

Celkem: 

   

4 139 772 
 

1 200 000 

 

 


