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Číslo
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Č. p.

Přidělení finančních prostředků v rámci II. kola grantového programu
JEDNIČKA PRO ROK 2012 – podpora MHMP v sociální oblasti

Organizace

1.

2.

Název projektu

DIAKONIE
„Pečovatelská
ČCE služba Vinohrady
Středisko
– Vršovice
křesťanské
Diakonie ČCE –
pomoci v Praze
SKP v Praze“
účelové zařízení
církve
Bruselská 298/4
Praha 2

Středisko
sociální služeb
příspěvková
organizace
Dlouhá 23
Praha 1

„ Pečovatelská
služba“

Celkové
náklady
na
projekt

3 394 700

748 000

Požadova
ná částka

Navržená
částka

Popis projektu
Přínos pro MČ Praha 1

100 000

38 800

60 000

60 000

Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným nebo duševním
postižením
Terénní pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice poskytuje
široké spektrum služeb zaměřených na zabezpečení potřeb
obyvatel, kteří jsou denně odkázáni na trvalou pomoc
druhé osoby z důvodu věku, zdravotního stavu nebo
chronického onemocnění (fyzického i psychického včetně
osob s demencí). Cílem je zkvalitnění života klientů a
zabezpečení maximální délky jejich života ve vlastním
sociálním prostředí; dále poskytování poradenství,
snižování sociální izolace a podpora rodiny v péči o své
blízké.
Přínos pro Prahu 1:
Snížení tlaku na sociální lůžka, zkrácení doby pobytu ve
v domovech seniorů a ve zdravotnických zařízeních.
Letos je v Praze 1 poskytována služba 2 klientům, do konce
roku přepokládá organizace rozšíření jejich počtu na 5.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Středisko sociálních služeb poskytuje pečovatelskou službu
v Denním stacionáři v DPS Týnská 17. Cílem je podpořit
rodiny, které usilují o to, aby jejich blízký mohl zůstat
v přirozeném sociálním prostředí, ale sami nemohou s ním
zůstat doma. Pobyt je vhodný také pro seniory, kteří trpí
samotou, nedostatkem kontaktu s vrstevníky a potřebují
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3.

Židovská obec
v Praze
účelové zařízení
církve
Maiselova 18
Praha 1

CELKEM:

„ Pečovatelská
služba“

2 435 825

25 000

25 000

185 000

123 800

pomoc druhé osoby. Služba pomáhá lidem v oblasti osobní
péče, zabezpečením základních potřeb, využívání volného
času. Snaží se eliminovat jejich samotu a nepotřebnost.
Důležitým aspektem je kontakt s okolím a začlenění.
Přínos pro Prahu 1:
Denní stacionář má kapacitu 8 klientů. Služby využívá 7
klientů z Prahy 1.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby
s jiným zdravotním postižením
ŽOP nabízí komplexní terénní i ambulantní domácí péči
Ambulantní pečovatelská služba je určena osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je
poskytována ve vymezeném čase v domácnostech a je
přizpůsobována osobním přáním, zájmům a cílům klientů.
Cílem je snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních
rizik, podpora samostatnosti, narušení izolace uživatelů a
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Jako
velmi důležitý je zde aspekt sounáležitosti s židovskou
komunitou.
Přínos pro Prahu 1:
Sociální oddělení ŽOP poskytuje služby cca 230 klientům,
z toho cca 30 je z Prahy 1. Ambulantní pečovatelskou
službu využívá každým rokem 8 - 10 lidí s trvalým
bydlištěm v Praze 1.
Příspěvek bude použit na provozní náklady,
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