Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ14 _0604 ze dne 29.04.2014
Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč
v rámci grantu
„JEDNIČKA PRO ROK 2014 – sociální oblast“

Číslo
Projektu

CELKOVÝ
ROZPOČET
(Kč)

1.

POSKYTOVATEL
SLUŢBY

NÁZEV PROJEKTU

ACORUS
občanské
„ ACORUS - pomoc
sdružení
osobám ohroţeným
Podvinný mlýn domácím násilím“
669
Praha 9

Dotace
na projekt
z jiných zdrojů

5 516 015

POŢADOVANÁ
ČÁSTKA
(Kč)

SCHVALENÁ
ČÁSTKA
(Kč)

50 000

50 000

1

POPIS PROJEKTU

Cílová skupina: oběti domácího násilí, zejména ženy a děti
Poskytování odborného sociálního poradenství, komplexní krizové
pomoci a azylového domu. Všechny tyto služby respektují lidskou
důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporují
rozvoj jejich samostatnosti a začlenění do běžného života bez
přítomnosti násilí.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je od roku 1999 úzce provázán s MČ P1 (spolupráce OPD
OSZ a se sociálními kurátory) a slouží přednostně pro její občany.
Vzhledem k tomu, že klientela azylového domu téměř nemá trvalé
bydliště v Praze 1, využívají občané této MČ především služby
poradny. V roce 2013 to byli 3 klienti z Prahy 1, kteří v minulosti
bydleli v azylovém domě ACORU .
Dotace bude využita na provozní náklady

2.

3.

4.

ADRA
o. p. s.
Klikatá
1238/90c,
Praha 5

„ Rozšíření počtu
dobrovolníků
v Nemocnici na
Františku“

Asociace
pomáhající
„Poskytování
lidem
komplexních
s autismem –
sociálních sluţeb
APLA, Praha, pro lidi s poruchami
Střední Čechy, autistického spektra
občanské
ţijící na území MČ
sdružení
Praha 1“
Brunnerova
1011/3
Praha 17
APPN
(Agentura pro
neslyšící)
o. p. s.
Staňkovská
378
Praha 9

„Sociální
rehabilitace“

92 000

60 000

40 000

2 673 000

60 000

30 000

9 615 390

400 000

0

2

Cílová skupina: senioři
ADRA koordinuje 10 dobrovolnických center, která se zaměřují
především na pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým.
V roce 2013 vyslala do domovů pro seniory, nemocnic, ústavů
sociální péče a dětských domovů více než 1 600 dobrovolníků.
Přínos pro Prahu 1:
U dobrovolníků je evidován počet návštěv a hodin strávených se
seniory. S ohledem na ochranu soukromí a osobních dat klientů
nejsou evidována jména ani jejich počty. Kvalifikovaným odhadem
pomůže tento dobrovolnický program v roce 2014 cca 100
seniorům v NNF.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: dospělí a děti s poruchou autistického spektra
(PAS)
APLA Praha poskytuje komplexní služby rané péče - terénní služby
(poradenství přímo v domácnostech), službu osobní asistence,
sociální rehabilitaci, podporované zaměstnání,
chráněnou
tréninkovou dílnu, chráněné bydlení, sociálně terapeutické
aktivizační služby a rekondiční pobyty pro rodiny s dětmi.
Nedílnou součástí je vzdělávání a osvěta.
Přinos pro Prahu 1:
V rámci projektu bude opět poskytována sociální péče současným 9
klientům z P1 a dalším. Stejně jako v roce 2013 bude zabezpečena
podpora 20 rodinám.
Dotace bude požita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Cílem projektu je aktivace a motivace osob se sluchovým
postižením poskytnutím sociální rehabilitace, asistence při
pracovním pohovoru a asistence v zaměstnání podle potřeb
zaměstnavatele i uživatele služby. Snaha o větší zapojení
neslyšících do veřejného života.
Přínos pro Prahu 1.
Zvýšení kvality života neslyšících z Prahy 1,
Dotace bude využita na provozní náklady.

5.

6.

7.

Barevný svět
dětí
„ Projekt KÁMOŠ“
spolek
Belgická 16
Praha 2
Sídlo:
Na Pecích
412/23, Praha 8

Hospicové
občanské
„ Odlehčovací
sdruţení
sluţby Hospicového
Cesta domů
občanského
Bubenská
sdruţení Cesta
421/3
domů“
Praha 7
Hospicové
občanské
„ Poradna
sdruţení Cesta
Hospicového
domů
občanského
Bubenská
sdruţení Cesta
421/3
domů“
Praha 7

2 227 014

215 500

110 000

2 086 300

270 000

30 000

2 873 428

200 000

30 000

3

Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti 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 Prahu 1:
Službu využívalo v roce 2013 6 rodin z MČ Praha 1. Sdružení
úzce spolupracuje s OPD OSZ.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Odborná a lidská služba vytváří důstojné podmínky pro umírající,
kteří chtějí prožít poslední fázi života v domácím prostředí.
Přínos pro Prahu 1:
Službu využilo v roce 2013 celkem 42 klientů, z toho 1 občan byl
z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Osobní, telefonické i internetové sociální poradenství poskytuje
odbornou a lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně
pečují, a rovněž lidem, kteří jsou po smrti blízkého člověka
zarmouceni.
Přínos pro Prahu 1:
Přímá služba je poskytována anonymně, uvedení osobních údajů je
dobrovolné. Podle kvalifikovaného odhadu využilo v roce 2013
služby 25 osob z Prahy 1.
.Dotace bude použita na provozní náklady.

8.

9.

Česká asociace
pro psychické
„Terapeutická
zdraví
komunita pro osoby
spolek
se schizofrenií“
Vladislavova
1460/12
Praha 1

Česká asociace
pro psychické
zdraví
spolek
Vladislavova
1460/12
Praha 1

„Linka
psychopomoci“

3 653 586

184 920

0

1 319 761

81 440

0

4

Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním schizofrenního
typu
Terapeutická komunita pomáhá mladým lidem s duševním
onemocněním, zejména schizofrenií, s (re)integrací do vlastní
komunity či nalezení vhodné následné péče (chráněné bydlení a
podporované zaměstnání). V objektu bývalé fary v Mýtě u Rokycan
nabízí společný prostor a čas až 12 duševně nemocným mužům a
ženám, Ti, společně se sedmičlenným týmem terapeutů, 1
sociálním pracovníkem a s psychiatrem, tvoří komunitu společenství, které jim, během ročního pobytu, umožňuje učit se
samostatnosti, komunikaci a především pracovním návykům v
chráněném prostředí.
Přínos pro Prahu 1:
Služba terapeutické komunity je další možností, jak řešit následnou
péči po institucionální psychiatrické léčbě.
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním, osoby v akutní
psychické krizi, rodinní příslušníci nemocných, odborná veřejnost
Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která zajišťuje
anonymní a nízkoprahovou službu sociální prevence a pomáhá
lidem s duševními problémy, jejich blízkým i pracovníkům v
sociálních službách, zorientovat se v těžké a často nepřehledné
situaci psychické krize. Je snadno dostupná i lidem, kteří by se
těžko odhodlávali k návštěvě odborníka. V současné době nabízí
také e-mailové poradenství.
Přínos pro Prahu 1:
Nízkoprahová anonymní, bezplatná a kvalifikovaná.služba je další
možností, jak řešit problémy, do kterých se lidé, v důsledku svého
onemocnění nebo onemocnění svých blízkých, dostali.
Dotace bude použita na provozní náklady.

10.

11.

12.

Česká unie
neslyšících
„ Zajištění aktivit
oblastní
sociálního zaměření
organizace
pro neslyšící
Praha
seniory“
spolek
Dlouhá 729/37
Praha 1

Dětské krizové
centrum
spolek
V Zápolí 1250
Praha 4 Michle

„ Komplexní
interdisciplinární
péče o děti týrané,
sexuálně
zneuţívané a děti
z dysfunkčních
rodin“

Dětské krizové
centrum
„ Linka důvěry
spolek
Dětské krizového
V Zápolí 1250 centra v roce 2014 –
Praha 4
efektivní forma
pomoci dětem
týraným,
zneuţívaným i jinak
ohroţeným a
osobám v krizových
ţivotních situacích“

4 072 159

150 000

50 000

6 145 400

70 000

50 000

2 204 980

80 000

20 000

5

Cílová skupina: neslyšící senioři
Komunikačně bezbariérové centrum sociálních služeb poskytuje
neslyšícím ambulantní, aktivizační a terénní služby, např. pomoc
při komunikaci s úřady, zdravotnickým zařízeními a rodinnými
příslušníky. Nabízené sociální služby jsou přístupné i široké
veřejnosti, která se o problematiku osob se sluchovým postižením
zajímá (např. studenti VŠ) a tak dochází k přirozené integraci.
Přínos pro Prahu 1.
V ČR žije cca 500 000 osob se sluchovým postižením a asi 95%
trpí stařeckou hluchotou. Nabídka služeb je dostupná všem osobám
z P1, které ohluchly v raném dětství nebo v pozdějším věku.
V roce 2013 byly poskytovány služby 8 klientům z P1, někteří
občané P1 užívali služeb opakovaně bez registrace.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené
negativními faktory v prostředí - domácí násilí, závislosti v rodině
Cílem projektu je okamžitě dostupná odborná krizová pomoc,
včetně detekce, odborná diagnostika a následné řešení
(psychoterapie pro dítě, sanace rodiny).
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 bylo mezi aktivními členy DKC 7 ohroţených dětí z
P1 ve věku 3-14 let; služby užívali i další členové rodiny, takže
celkový počet klientů z P1 byl 10. Mnohé případy byly pro svoji
závažnost řešeny v těsné spolupráci s OPD OSZ a s PČR či soudy.
V rámci péče poskytované obyvatelům, MČ P1 bylo poskytnuto 53
konzultací. Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené
negativními faktory v prostředí – domácí násilí, závislost na rodině
(syndrom CAN)
Nonstop linka důvěry DKC je efektivní odborná pomoc 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. Linka s širokou nabídkou možností
kontaktu (telefonické hovory, internetové poradenství, kontakty
prostřednictvím chat a skype), je jedinou, takto specializovanou
linkou důvěry v ČR, která je nejsnazší, nejdostupnější a nejméně
nápadnou cestou k pomoci ohroženým dětem.
Přínos pro Prahu 1:
Během roku 2013 bylo uskutečněno 2 716 kontaktů, vzhledem
k anonymitě nelze vyčíslit počet uživatelů z P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.

13.

14.

15.

Diakonie ČCE
– Středisko
„ Být lepším
křesťanské
rodičem – terénní
pomoci
práce v ohroţených
církevní
rodinách“
právnická
osoba
Bruselská
298/4
Praha 2
Diakonie ČCE
- středisko
„Dítě se speciálními
Ratolest
potřebami v rodině“
v Praze 10
církevní
právnická
osoba
Saratovská 159
Praha 10
Dílny
tvořivosti
spolek
Podskalská
1252/24
Praha 2

„Sociálně
terapeutická dílna“

824 200

120 000

40 000

438 008

20 000

10 000

1 280 994

15 000

0

6

Cílová skupina: děti a mládež
Projekt pomáhá s posílením a stabilizací rodinného prostředí,
s prevencí sociálně patologických jevů, se snížením rizika
psychické deprivace dětí, se zvyšováním sebevědomí a pocitu
spokojenosti se zlepšením školních výsledků.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 bylo podpořeno 51 rodin a 93 dětí,, z toho 6 rodin
bylo z MČ P1 jedno dítě je mentálně postižené. Dlouhodobá úzká
spolupráce o OPD OSZ.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a
kombinovaným postižením
Posláním terénních sociálních služeb rané péče je podporovat
rodinu s dítětem se zdravotním postižením tak, aby mohla žít
běžným způsobem v přirozeném prostředí. Cílem je snížit negativní
vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a vytvořit pro dítě,
rodinu i společnost podmínky sociální integrace.
Přínos pro Prahu 1:
Sluţby jsou poskytovány rodině s postiţenou dcerkou (6 let),
která má trvalé bydliště v Mostecké ul., v Praze 1.
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: mládež a dospělí s tělesným, mentálním a
kombinovaným postižením, lidé po poškození a poranění mozku
Sociálně terapeutická dílna pomáhá lidem se ZP a jejich blízkým
pracovat a žít kvalitní život. Prostřednictvím dlouhodobé a
pravidelné podpory zvyšuje soběstačnost, zdokonaluje pracovní a
sociální návyky a předchází tak sociálnímu vyloučení vždy
s ohledem na individuální potřeby a osobní cíle uživatele.
Přínos pro Prahu 1:
Vzhledem k sídlu organizace (u Palackého náměstí) je služba
dostupná pro obyvatele MČ Praha 1.
Dotace bude použita na provozní náklady

16.

17.

18.

DOM
o. p. s.
Braunerova
431/22
Praha 8

Domov sv.
Rodiny
církevní
právnická
osoba
Ulrychova
1874/10
Praha 6

DUHA
Centrum
občanské
sdružení
Lázeňská 286/6
Praha 1

„ DOMJOB“

1 602 500

125 000

30 000

„ Canisterapie na
rok 2014“

35 000

25 000

25 000

„Přátelství
rozrůzněných“

971 400

112 000

50 000
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Cílová skupina: mladí lidé bez rodinného zázemí (opouštějící
ústavní
zařízení
či
disfunkční
rodinu),
mladí
lidé
s psychosociálními obtížemi, mladí lidé z národnostních menšin,
mladí lidé se zdravotním znevýhodněním
Posláním projektu je připravit nezaměstnané mladé lidi z cílové
skupiny pro samostatný život ve společnosti a úspěšně je zapojit na
trh práce. V chráněné dílně Košárna v Rybné ulici v Praze 1 vyrábí
a nabízí klienti originální proutěné zboží, které si oblíbili jak
obyvatelé P1, tak turisté a ostatní zákazníci.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je otevřen všem potřebným mladým lisem z MČ P1.
Spolupráce s Úřadem práce, se sociálními kurátory MČ P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Domov sv. Rodinu poskytuje již 23 let celoroční pobytové služby
sociální péče osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
Projekt Canisterapie (skupinová aktivita se psem) je určen pro dvě
dospělé klientky s těžkým mentálním postižením z Prahy 1, které
dlouhodobě žijí v
Domově sv. Rodiny. Návštěvy
canisterapeutického týmu přinášejí klientům zlepšení jejich života:
citlivě jim pomáhají s navazováním sociálních kontaktů. Učí se
pravidelnosti, trénují si paměť a těší se na jejich další návštěvu.
Přínos pro Prahu 1:
Canisterapie je poskytována od února do prosince 2 klientkám
z Prahy 1 (1 hodina terapie stojí 500 Kč)
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: děti a mládež Prahy 1 + studenti SŠ a VŠ na Praze
Cílem projektu je vytváření bezpečného prostředí pro setkávání dětí
a mládeže různých věkových skupin ze sociálně a ekonomicky
slabších rodin (nejen jim) z MČ Praha 1. Celoroční nabídka trávení
volného času, ekologické programy spojené s ochranou přírody,
vzdělávací programy, dětské letní i zimní tábory.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 se akcí zúčastnilo cca 90 dětí z MČ Prahy 1.
Spolupráce s OPD OSZ
Dotace bude použita na provozní náklady

19.

20.

21.

Dům tří přání
spolek
Karlovarská
337/18
Praha 6 Ruzyně

Eda
Raná péče
o. p. s.
Trojická 387/2
Praha 2

Farní charita
Praha 1 Nové
Město
církevní
právnická
osoba
Jungmannovo
náměstí 18
Praha 1

„ Sociálně
terapeutická
podpora
v Domě tří přání“

392 738

187 062

50 000

Raná péče pro
rodiny dětí se
zrakovým a
kombinovaným
postiţením ţijící na
území Prahy 1“

40 000

15 400

10 000

„Program Máří“

1 730 572

237 000

60 000

8

Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi
Dům tří přání poskytuje odborné služby ohroženým dětem s cílem
podpořit a rozvíjet jejich zdravý vývoj a minimalizovat rizika
dalšího ohrožení. Služby přispívají k nápravě situace v ohrožených
a dysfunkčních rodinách a ke snižování počtu dětí v ústavní péči.
Zároveň tím předcházejí sociálnímu vyčlenění těchto rodin a
podporují jejich zapojení do společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 byly služby poskytnuty 4 dětem z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby handicapované
Raná péče - služba sociální prevence, nabízí rodinám podporu
v těžké situaci po narození dítěte s postižením, posiluje intuitivní
vazby mezi rodiči a dítětem, které mohou být ohroženy krizovou
situaci v rodině a častými hospitalizacemi dítěte. Usiluje o
minimalizaci dopadu postižení jak na život dítěte tak i celé rodiny.
Přínos pro Prahu 1:
1 rodina z P1 s dítětem, které má těžké zrakové a kombinované
postižení.
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: ženy v sociální nouzi: ženy, které přišly o
zaměstnání, o partnera, ženy propuštěné z ženské věznice nebo z
protialkoholické léčebny, ženy bez přístřeší
Program Máří představuje od r.2005 odbornou terénní sociální
službu určenou na pomoc ženám v sociální nouzi, tj v jakékoliv
situaci, která ohrožuje jejich důstojnost a sociální integritu.
Součástí programu je motivační výtvarný ateliér Plamen poznání bezpečný prostor přinášející ženám obnovu pracovních návyků,
které jim umožní návrat a setrváni na trhu práce. Ročně se obrátí na
Farní charitu okolo 200 žen, s třetinou z nich pracuje organizace
dlouhodobě
Přínos pro Prahu 1:
Praha 1 je velmi exponovaným místem, a proto je pro MČ P1
přínosem práce směřující k zařazení žen v sociální nouzi a bez
přístřeší zpět do společnosti. Organizace úzce spolupracuje se
sociálními kurátory z P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.

22.

FOKUS Praha
spolek
Dolákova 24
Praha 8

3 301 800

80 400

„Osobní asistence
OSA“

2 856 430

49 000

10 000

„Podporované
zaměstnání pro
občany Prahy 1“

4 760 519

62 000

0

„Centrum denních
aktivit Dům u
Libuše (CDA Dům
u Libuše)“

50 000

:

23.

24.

Fosa
o. p. s.
Filipova 2013/3
Praha 4

Fosa
o. p. s.
Filipova 2013/3
Praha 4
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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 životní styl a předchází
bezdomovectví a dalším rizikovým jevům spojeným s duševním
onemocněním.
Přínos pro Prahu 1:Praha je podpora lidí se
Zařízení se nachází na nábřeží pod Vyšehradem. Služba bude
poskytnuta 5 – 7 obyvatelům z P1. Služby CDA využívají i duševně
nemocní lidé, kteří sice nejsou občany Prahy 1, ale jsou to lidé bez
přístřeší, kteří se na území Prahy 1 vyskytují. Díky práci s těmito
lidmi dochází k omezování sociálně patologických projevů na
daném území a u nich samotných.
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: mentálně postižení
Posláním společnosti Fosa je začlenění lidí se zdravotním
postižením do společnosti. Podstatou služby je osobní pomoc při
zvládání běžných činností, které klienti nemohou vykonávat
samostatně - cestování, péče o svou osobu, trávení volného času,
komunikace, nakupování, příprava jídla a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím apod.
Přínos pro Prahu 1:
Služba je poskytována 1 klientce z P1, během roku 2014 ji začnou
využívat ještě další 2 klienti.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: lidé od 18 do 65 let , kteří nemohou získat nebo si
udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění z důvodu snížené
dovednosti (převážně zdravotně postižení, ale i bez)
Služba umožňuje lidem se zdravotním postižením nebo v sociální
izolaci realizovat své právo na pracovní uplatnění na nechráněném
pracovišti na základě pracovní smlouvy, mezi lidmi bez postižení a
za odpovídající finanční ohodnocení. Služba tak kompenzuje jejím
uživatelům omezení soběstačnosti v oblasti získání a udržení
zaměstnání, podporuje jejich možnost seberealizace a umožňuje jim
žít běžným způsobem života.
Přínos pro Prahu 1:
Sluţbu vyuţívají 2 klienti z P1, během roku ji začnou vyuţívat
další 2 klienti.
Dotace bude pouţita na provozní náklady.

25.

26.

HESTIA
spolek
Na Poříčí
1041/12
Praha 1

HEWER
spolek
Pod
Strašnickou
vinicí 13/191
Praha 10

„ Program Pět P sociálně aktivizační
sluţba pro rodiny
s dětmi“

1 958 860

46 500

30 000

„ Osobní asistence
pro občany MČ
Praha 1“

785 000

105 000

70 000

Cílová skupina: rodiny a děti z různých důvodů znevýhodněné a
vyřazené ze skupiny vrstevníků
Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je
dobrovolnický program určený dětem a mládeži ve věku 6-15
let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich
vrstevníci. Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s
dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a
komunikační obtíže zapojených dětí. Dlouhodobý vztah dítěte s
dobrovolníkem vytváří prostor pro růst sociálních dovedností,
posiluje sebevědomí dítěte a rozšiřuje jeho motivaci k navazování
přirozených vrstevnických vztahů.
Program nabízí rovněž
psychosociální poradenství pro rodiče.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 bylo do programu zapojeno celkem 73 dvojic Služba
byla poskytována dlouhodobě 3 rodinám z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři a zdravotně znevýhodnění
Podstatou terénní služby - osobní asistence je pomoc klientovi na
místě a v čase, který si on sám vybere. Umožňuje uživatelům
setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Služba je dále zaměřena na
podporu sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení u
skupin sociálním vyloučením ohrožených.
Přínos pro Prahu 1:
Klienty o. s. HEWER je 9 občanů z Prahy 1.

Spolupráce se Střediskem sociálních služeb a se sociálním
oddělením NNF.
Dotace bude použita na provozní náklady.
27.

Hospic sv.
Štěpána
občanské
sdružení
Rybářské
náměstí 662/4
Litoměřice

„Hospicová a
paliativní péče pro
občany z Prahy 1“

22 565 300

150 000

85 000
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Cílová skupina: terminálně nemocní pacienti
Hospicová paliativní péče zahrnuje zdravotní, sociální a na přání i
spirituální služby v terminálním stádiu nemoci. Pacientům, kteří
jsou v domácí péči, nabízí sdružení zapůjčení pomůcek.
Přínos pro Prahu 1:
Za uplynulé 4 roky poskytl Hospic obyvatelům MČ P1 péči v délce
ošetřovacích dnů. Pro rok 2014 nabízí pro obyvatele MČ P1 70
ošetřovatelských dní.
Dotace bude použita na provozní náklady.

28.

29.

30.

Lata –
Programy pro
ohroţenou
mládeţ
spolek
Senovážné
nám. 24
Praha 1

Lata –
Programy pro
ohroţenou
mládeţ
spolek
Senovážné
nám. 24
Praha 1

Modrý klíč,
o. p. s.
Smolkova
567/2
Praha 4 Kamýk

„Ve dvou se to lépe
táhne“

1 771 717

170 980

50 000

„Podpůrná
individuální práce
s rodinou“

214 286

80 980

30 000

Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládež od 13 let,
kteří jsou ohroženi sociálním selháním
Dobrovolník vytváří s dítětem dvojici. Tento přirozený vztah je pro
dítě podporou a nabízí mu šanci řešit obtížné životní situace
vlastními silami. Dvojice se setkává každý týden a společně se
věnují činnostem podle vzájemné dohody, uvážení a potřeb dítěte.
Přínos pro Prahu 1:
Odborná práce s dětmi a s rodinou probíhá v kontaktních
prostorách na Senovážném náměstí 24, v P1. Aktuálně jsou
zapojeni 2 klienti z Prahy 1.
Organizace úzce spolupracuje s OSZ a OPD.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 18 let ohrožené sociálním
selháním
Program je zaměřen na individuální terénní práci v přirozeném
prostředí rodin se socioekonomickými a výchovnými obtížemi
nebo rodin, které vychovávají děti z náhradní rodinné péče. Cílem
je zabránit kolapsu, který může vyústit k odebrání dětí a k

celkovému rozpadu rodiny.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2014 počítá organizace se zapojením 10 – 15 rodin
z Prahy 1. Spolupráce úzce spolupracuje s OPD OSZ.
Dotace bude použita na provozní náklady.
„ Modrý klíč,
o. p. s. – denní
stacionář, týdenní
stacionář,
odlehčovací sluţby“

25 416 000

46 900

10 000
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Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním
postižením a kombinovanými vadami
Sociální služby (pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
poskytnutí stravy a fakultativní činností je fyzioterapie, doprava)
jsou poskytovány 115 osobám v denním a týdenním stacionáři a
dále v odlehčovací službě
Přínos pro Prahu 1:
Modrý klíč poskytoval řadu let pobyt v týdenním stacionáři jedné
ženě s těžkým mentálním a kombinovaným postižením z P1, a to
až do konce jejího života. Od prosince 2011 bylo v péči vedeno
pětileté dítě z P1, rodina nyní bydlí v Praze 12. Organizace žádá o
příspěvek na osobní asistenci zmíněné pětiletí dítě s těžkým
mentálním postižením a kombinovanou vadou, které bydlelo na
Praze 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

31.

32.

33.

Naděje
spolek
K Brance
11/19e
Praha 5

„Socioterapeutické
sluţby
v nízkoprahovém
denním centru“

Občanská
poradna
„Občanská poradna
Spolek
Praha 1“
Jakubská 676/3
Praha 1

Otevřené
srdce, o. p. s.
U Průhonu 23
Praha 7

„Azylový dům pro
matky s dětmi
Otevřené srdce“

195 445

84 255

60 000

1 248 900

190 000

30 000

2 837 676

130 000

130 000

Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Projekt nabízí socioterapeutické služby rizikové skupině mladých
lidí bez přístřeší, kteří se neorganizovaně pohybují na území MČ
Praha 1. Cílem je zabránit jim v dlouhodobém přežívání na ulici a
motivovat je ke změně., resp. podpořit proces jejich integrace do
společnosti. Kombinace terapeutických aktivit (artterapie,
dramaterapie, skupinové terapie, filmový klub), výjezdů
s návštěvou kulturních a přírodních památek a organizování
sportovních akcí. Do projektu bude zapojeno minimálně 100 osob
z cílové skupiny.
Přínos pro Prahu 1:
V Praze 1 dojde k omezení protispolečenského jednání mladých
lidí bez přístřeší a ke snížení počtu mladých lidí bez přístřeší, kteří
tráví volný čas neorganizovaně na ulicích Prahy 1
Projekt vychází ze spolupráce se sociálními kurátory na Praze 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři a lidé sociálně handicapovaní
Občanská poradna funguje v Praze 1 od r. 1998. Poskytuje věcně
správné informace a aplikace služeb následné péče pro občany z
Prahy 1. Ta spočívá v tom, že jsou klienti provázeni po celou dobu
přetrvávání problémů či nepříznivé sociální situace. Tím se jim
stává zázemím, které klientům při řešení problémových situací
poskytuje pocit klidu. Konzultace jsou zaměřeny na oblast
bytového problematiky, sociálních dávek, spotřebitelského
poradenství, zadlužování občanů, pomoc obětem trestných činů
apod. Kromě poradenství je cílem poradny výcvik pracovníků
pomáhající profesi v sociální oblasti a bezplatné odborné přednášky
pro veřejnost.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 2 237 konzultací, v jejichž
průběhu se řešilo celkem 3 833 samostatných intervencí.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: matky (otcové) s dětmi, které se ocitly v krizové
situaci

Projekt je určený pro matky (otce) s dětmi, kterým jsou
poskytovány sociální služby a ubytování v Azylovém doměHlavním cílem je především uplatnění na trhu práce, čímž se
stanou nezávislými a mohou sami řešit svoji bytovou situaci.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 byly poskytovány sociální služby 6 občanům z P1.
12

Trvalá spolupráce s OSZ a s OPD MČ P1, přednostní umísťování
matek s dětmi z P1.
Dotace bude použita na provozní náklady.
34.

35.

36.

Rozkoš bez
rizika
spolek
Bolzanova 1
Praha 1

„Násilí doma i na
pracoviště aneb jak
z toho ven“

Sdruţení pro
komplexní
„ Sociální sluţby ve
péči při dětské Středisku ucelené
mozkové
rehabilitace při
obrně (SDMO)
DMO“
občanské
sdružení
Klimentská
1236/9
Praha 1
Sdruţení pro
rehabilitaci
„Klub CMP –
osob po
zdravotní cvičení“
cévních
mozkových
příhodách, o.s.
Elišky Peškové
17
Praha 5

305 000

73 000

30 000

1 312 792

45 980

10 000

84 000

59 000

0
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Cílová skupina: ženy poskytující placené sexuální služby, bývalé
sexuální pracovnice, ženy bez přístřeší
R-R je jedinou organizací v ČR, která poskytuje komplexní služby
(zdravotní, sociální a terapeutické) rizikové skupině žen. Projekt je
zaměřen na poskytování poradenské a terapeutické pomoci ženám,
které jsou ve zvýšeném riziku násilí, ať už v partnerských či
pracovních vztazích, a vzhledem ke stigmatu se často bojí vyhledat
institucionální pomoc. Široká nabídka služeb v poradenském centru
přispěje k řešení jejich nepříznivé sociální situace (pomoc při
odchodu z násilného vztahu, z nevhodných pracovních podmínek,
hledání jiné práce, rizika při užívání drog). R-R bude nadále
pokračovat i v osvětové a preventivní činnosti a poskytovat
vyšetření na pohlavně přenosné infekce a HIV
Přínos pro Prahu 1:
Spolupráce se sociálními kurátory
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Poskytované sociálně aktivizační služby v plně bezbariérovém
Středisku ucelené rehabilitace vedou k udržení zdravotního stavu
lidí s DMO, zvyšují jejich schopnosti a dovednosti a mají
integrační charakter. Job klub poskytuje podporu a pomoc při
hledání zaměstnání
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je ojedinělý a doplňuje síť sociálních služeb v Praze 1.
Z Prahy 1 využívá služby 1 dospělý klient a jedna rodina s dítětem
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: senioři se zdravotním postižením
Zdravotní, psychická a sociální stabilizace osob s poškozeným
zdravím následkem CMP. Cílem zdravotního cvičení a rehabilitace
je vyvést pacienta z izolace, naučit ho novým návykům ve skupině
stejně postižených a dát mu naději pro další život. Účast na činnosti
kontaktního centra ho udržuje, aby kontinuálně pokračoval ve
všestranné rehabilitaci, a v mnoha případech mu společenství
nahrazuje rodinné a společenské zázemí. Projekt se dále
specializuje na poradenskou činnost, vzdělávací a volnočasové
aktivity, socioterapeutické činnosti např. nácvik jemné motoriky,
arteterapii, trénink paměti a koncentrace, fyzioterapii.

37.

38.

39.

Sdruţení pro
rehabilitaci
osob po
cévních
mozkových
příhodách, o.s.
Elišky Peškové
17
Praha 5
Středisko
křesťanské
pomoci
KC Maják
Církevní
právnická
osoba
Ječná 545/19
Praha 2
Společnost pro
ranou péči
Spolek
Klimentská 2
Praha 1

„Trénink paměti“

74 000

50 000

0

„Nízkoprahové
zařízení Maják“

2 430 399

150 000

0

„Raná péče pro
Prahu 1“

148 055

70 000

10 000
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Přínos pro Prahu 1:
Sdružení předpokládá, že by do Klubu docházelo cca 15 klientů
z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři se zdravotním postižením
Cílem projektu budou aktivizační programy, zaměřené na trénink
kognitivních funkcí nejen prevencí proti úbytku duševních
schopností, ale také vhodným doplňkem vzdělávacích a
motivačních programů spojených s rozvojem osobnosti a
s možností sebepoznání. Programy budou posilovat funkce
vnímání, koncentrace, schopnosti postřehu, asociačního i logického
myšlení, fantazie a tvořivosti.
Přínos pro Prahu 1:
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
Cílem projektu je celoroční provoz nízkoprahového zařízení, jehož
součástí je centrum důvěry a pořádání jednorázových
prázdninových akcí pro děti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů dětí a mládeže.
Přínos pro Prahu 1:
Zařízení neeviduje bydliště uživatelů. Služby jsou poskytovány
anonymně převážně uživatelům z nejbližšího okolí.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením
Poskytování odborné terénní služby rané péče je doplněno
ambulantní formou služby. Kromě konzultací probíhajících
v domácím prostředí klientů, zahrnuje služba také telefonické a
e-mailové konzultace, setkávání rodin, vzdělávání rodičů,
půjčování pomůcek a literatury, příprava na integraci. Hlavním
cílen je minimalizace umístění dětí s postižením do ústavních
zařízen a zapojení rodin do běžného života.
Přínos pro Prahu 1:
Zajištění dostupnosti služeb rané péče 3 rodinám na území MČ
Praha 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

40.

41.

42.

Společnost
DUHA –
integrace osob
s mentálním
postiţením
občanské
sdružení
Českolipská
621
Praha 9
TŘI, o. p. s.
Sokolská 584
Čerčany

YMCA Praha
občanské
sdružení
Na Poříčí 12
Praha 1

„Chráněné bydlení
Praha 1“

743 799

170 000

20 000

„Hospic Dobrého
pastýře
v Čerčanech“

24 600 000

100 000

100 000

„Správnou cestou
s Rodinným
centrem YMCA“

73 380

37 000

0

Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením
Posláním Chráněného bydlení v bytě v Řeznické 14/656 je umožnit
dvěma dospělým klientům s mentálním postižením žít v běžném
prostředí, podporovat je podle jejich individuálních potřeb, aby
mohli podle svých schopností a možností přebírat zodpovědnost za
svoji domácnost a celý svůj život. Každý den, včetně víkendů jsou
jim poskytovány asistenční služby (v případě zhoršení zdravotního
stavu 24 hodin denně).
Přínos pro Prahu 1:
V chráněném bytě bydlí 2 klienti z MČ P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři
Hospic poskytuje péči pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém či konečném stádiu a umožňuje jim prožít klidný
závěr života, 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:
Nabídka dostupné kvalitní paliativní péče.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: děti/rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí
převážně žijící na území MČ Praha 1
Projekt volnočasové, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
prosazování svých práv a zájmů
Všechny akce, které pořádá Rodinné centrum YMCA, probíhají na
území MČ Praha 1, mají nekomerční charakter a jsou tedy
přístupné co nejširší skupině dětí z MČ P1.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt vhodně doplňuje síť služeb MČ P1

Dotace bude využita na osobní materiálové a nemateriálové
náklady
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43.

44.

Ţidovská obec
církevní
právnická
osoba
Maiselova 18
Praha 1

„Sociálně
aktivizační sluţby
pro seniory“

ŢIVOT 90
spolek
„ Pomoc obětem
Karolíny Světlé
domácího násilí
18
v telefonické krizové
Praha 1
pomoci – senior
telefonu“

Celkem:

5 953 665

50 000

40 000

3 619 620

100 000

50 000

Cílová skupina: senioři
Sociální oddělení 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,
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:
Sociální oddělení má celkem 230 klientů, v roce 2013 využilo
služeb 23 klientů s trvalým bydlištěm v P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory
Posláním sociální služby Telefonické krizové pomoci - Senior

telefon je poskytnutí podpory a pomoci ke zvládnutí krizové
situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně.
Vzhledem k nepřetržitému a bezplatnému provozu je telefonická
služba krizové pomoci jedinečnou dostupnou službou pro oběti
domácího násilí z Prahy 1.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2013 se na Telefonickou krizovou pomoc obrátilo přibližné
752 klientů (vzhledem anonymitě nelze určit přesný počet) Z MČ
Praha 1 byla poskytnuta pomoc v problematice domácího násilí
přibližně 35 obyvatelům Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady
4 752 371

1 500 000
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