Číslo
Projektu
Č. p.

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 1,800.000,- Kč
v rámci grantu
„JEDNIČKA PRO ROK 2012 – sociální oblast“

1.

Organizace

ACORUS
občanské sdružení
Podvinný mlýn 669
Praha 9

Název projektu
„ Acorus – pomoc
osobám ohroženým
domácím násilím“

Celkové
náklady na
projekt
4 815 463

Požadovaná
částka

Schválená
částka

Popis projektu
Přínos pro MČ Praha 1

50 000

50 000

Cílová skupina: oběti domácího násilí
Poskytování včasné víceúrovňové komplexní pomoci směřující k
rozvoji samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti
násilí. Nabídka odborného poradenství, krizové pomoci, bydlení
v azylovém domě s nonstop linkou a návazných služeb (bydlení ve
dvou v chráněných bytech, terapeutické aktivity pro matky s dětmi atd).
Přínos pro Prahu 1
Projekt je realizován kontinuálně a již od roku 1999 je úzce provázán
s MČ Praha 1 (spolupráce s OSZ, OPD, soc. kurátory) . ACORUS tak
svojí nabídkou rychlé pomoci pro občany z Prahy 1 doplňuje záchytnou
sociální siť Prahy 1.
V roce 2011 využili klienti z P1 následujících slůužeb:
krizová pomoc: 2 klienti, odborné poradenství: 3 klientky, akreditované
vzdělávací programy: 1 pracovnice OSZ. Kurátorovi P. Pěnkavovi bylo
předáno pánské oblečení v rámci akce
„Konto 0 – charita“
z obchodních řetězců.
Dotace bude použita na provozní náklady

1

251 500

ALMA FEMINA
občanské sdružení
Karolíny Světlé
1035/17
Praha 1

ALMA FEMINA,
o. s.
centrum pro ženy“

2 670 000

3.

Asistence
občanské sdružení
V pevnosti 4, Praha
2

„Služby osobní
asistence občanům
městské části
Praha 1
v roce 2012“

121 520

22 520

20 000

4.

Asociace rodičů a
přátel dětí
nevidomých a
slabozrakých
v ČR
Strašnická 27
Praha 10

„Zazvoň u nás
2012“

152 000

134 000

0

5.

Barevný svět dětí
občanské sdružení
Belgická 16
Praha 2

„ Projekt „
KÁMOŠ“

1 891 274

241 500

150 000

2.

0

2

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálně patologickými jevy
(závislostí na návykových látkách)
Projekt řeší problematiku související s konzumací alkoholu od prevence
po následnou péči v rámci léčby závislosti. Poskytuje socioterapeutické
ambulantní služby a podporu v abstinenci ženám, které nadměrně pijí
nebo jsou již závislé na alkoholu, ale z nějakého důvodu odmítají nebo
nejsou vhodné pro standardní léčení ve zdravotnickém zařízení, ale i
ženám, které již pobytovou režimovou léčbu závislosti absolvovaly.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 tvořily uživatelky z MČ P1 10% z celkové kapacity.
Zviditelnění Prahy 1 jako progresivní MČ, která je ochotna podporovat
novou a ojedinělou sociální službu.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby s tělesním postižením
Zajištění nezbytné služby osobní asistence pro osoby se zdravotním
postižením tak, aby mohli žít způsobem života, který si sami zvolí.
Sdružení se zaměřuje převážně na oblast pracovního uplatnění osob
s těžkým postižením, ale i na další oblasti života jakými jsou
vzdělávání, bydlení, volnočasové aktivity, mezilidské vztahy a mnoho
dalších.
Přínos pro Prahu 1:
Finanční podpora služby osobní asistence je určena občanovi P1,
Petrovi Sedláčkovi, který je upoutaný na invalidní vozík.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: rodiny nevidomých dětí
Integrované vzdělávání nevidomých dětí, příprava učebních textů
v Braillově písmu, výroba názorných pomůcek ve hmatové podobě.
Podpora svépomoci rodin dětí nevidomých a slabozrakých a včasné
reakce na vzniklé problémy. Informování veřejnosti o problémech a
úspěších postižených dětí.
Přínos pro Prahu 1:
Provozování půjčovny učebnic, pomůcek, hmatových her apod
v prostorách Provincie bratří františkánů na Jungmannově náměstí,
účast na Deskohraní 2012 v Tyršově domě, v P1, semináře pro studenty
speciální pedagogiky Pedagogické fakultě UK v P1
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: děti z ohrožených rodin, děti s poruchami v učení a
chování, děti ohrožené sociální exkluzí, které mají nařízený soudní
dohled, děti z DD
Každé dítě, které je zapojeno do projektu, má asistenta – kámoše. Ten
mu pomáhá s obtížemi ve škole a poskytuje mu všeobecnou podporu

6.

Člověk člověku,
o. s. pro sociální
prevenci
patologických jevů
Děkanská vinice I
16/819
Praha 4

„ Spokojená
rodina“

628 000

45 500

45 000

7.

Česká unie
neslyšících
občanské sdružení
Dlouhá třída
729/37
Praha 1

„Zajištění aktivit
sociálního zaměření
pro neslyšící
seniory“

4 526 522

140 000

30 000

3

Společně lépe vzdorují ohrožením, kterým jsou děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí vystavovány. Projekt se primárně zaměřuje
na vzdělávání dětí, smysluplné trávení volného času a praktickou
přípravu pro život. Sekundárně se snaží stabilizovat situaci v rodině.
Přínos pro Prahu 1:
Děti z P1 jsou do tohoto projektu zapojovány od r. 2004. V roce 2011
využilo služeb 9 dětí z Prahy 1. Úzká spolupráce s OPD OSZ.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: děti mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí,
z rodin v přechodné krizi, děti s poruchami chování, výchovnými
problémy,
Program se skládá z individuální nebo rodinné terapeutické části a ze
skupinové části. Cílem je podpora zdravého sociálního a psychického
růstu jednotlivců ohrožených sociálně patrickými jevy
Přínos pro Prahu 1
Organizace spolupracuje již 4 roky s kurátory MČ P. V roce 2011 se
zúčastnili programu 2 klienti z P1, 1 rodina z P1 je v trvalé péči.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: neslyšící senioři
Komunikačně bezbariérové Centrum sociálních služeb ČUN poskytuje
neslyšícím a osobám se sluchovým postižením sociálně aktivizační a
tlumočnické služby.
Přínos pro Prahu 1:
Služby jsou k dispozici i široké veřejnosti, která se o problematiku osob
se sluchovým postižením zajímá (např. studenti vysokých škol) a
slyšícím rodinným příslušníkům, kteří hledají pomoc pro svého
příbuzného, který ve vyšším věku ztratil sluch. V Centrum sociálních
služeb tak dochází k přirozené integraci.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 bylo evidováno 8 klientů z Prahy 1, někteří občané P1
využívali služeb opakovaně bez registrace.
Dotace bude využita na provozní náklady.

„ Linka důvěry
Dětské krizového
centra – efektivní
forma pomoci dětem
týraným,
zneužívaným i jinak
ohroženým a
osobám v krizových
životních situacích“

2 096 500

80 000

80 000

Diakonie ČCE –
Středisko
celostátních
programů a
služeb
účelové zařízení
církve
Čajkovského
1640/8
Praha 3

„ Středisko pro
zrakově postižené“

730 000

6 000

6 000

Diakonie ČCE –
Středisko
křesťanské
pomoci
Bruselská 298/4
Praha 2

„ Podpora dětí ze
sociálně slabých a
ohrožených rodin“

755 340

104 000

20 000

8.

Dětské krizové
centrum
občanské sdružení
V Zápolí 1250
Praha 4

9.

10.

4

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené
negativními faktory v prostředí – domácí násilí, závislost na rodině
(syndrom CAN)
Nonstop linka důvěry je efektivní odborná pomoc jak pro děti tak pro
dospělé s širokou nabídkou možností kontaktu – telefonické hovory,
internetové poradenství, kontakty prostřednictvím chat a skype. Jde o
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 2011 bylo uskutečněno 2 500 kontaktů, vzhledem
k anonymitě nelze vyčíslit počet uživatelů z P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením, osoby
s kombinovaným postižením, senioři
Středisko je místem setkávání lidí se zrakovým postižením. Poskytuje
sociální služby (odborné poradenství, sociálně aktivizační služby,
sociální rehabilitace, vzdělávací činnost v oblasti alternativní
komunikace a využití počítačových technologií pro práci pomáhající
profesi). Klientům slouží půjčovna kompenzačních pomůcek, zvuková,
Braillská a elektronická knihovna, zásilková služba.
Přínos pro Prahu 1:
Služby střediska využívají 2 obyvatelé z Prahy 1.
Dotace bude použita na provoní náklady.
Cílová skupina: děti a mládež
Cílem projektu je posílení a stabilizace rodinného prostředí, zlepšení
komunikace v rodině, pomoc a podpora dětí ze sociálně slabých rodin,
zlepšení školních výsledů, zajímavé a smysluplné trávení volného času,
navázání přátelských vazeb ve společenství spolužáků, získání pocitu
důležitosti vzdělání pro budoucí život.
Přínos pro Prahu 1:
V průběhu roku 2012 bude podpořeno cca 60 rodin a 80 dětí, z toho 7 –
10 rodin z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

11.

DIAKONIE ČCE
– Středisko
křesťanské
pomoci v Praze
Bruselská 298/4
Praha 2

„ Dobroduš“
– socioterapeutické
činnosti pro lidi
s duševním
onemocněním

1 218 920

90 000

0

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Projekt Dobroduš napomáhá k integraci lidí s chronickým duševním
onemocněním rozvojem jejich komunikačních dovedností, podporou
sociálních kontaktů a aktivizujícím trávením volného času. Cílem
programu je primárně zlepšit kvalitu jejich života a v rámci možnosti
minimalizovat jejich sociální vyloučenost, sekundárně předcházet,
zhoršování symptomů nemoci, odvrácení opakovaných hospitalizací a
předcházení sebevražedným tendencím osob se zdravotním postižením.
Přínos pro Prahu 1:
Služba byla poskytována v roce 2011 celkem 43 klientům, do programu
jsou zapojeni 4 klienti z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

12.

Dílny tvořivosti
občanské sdružení
Podskalská
1252/24
Praha 2

„ Na cestě do práce“

1 911 792

100 000

0

13.

DOM
občanské sdružení
Braunerova 431/22
Praha 8

„ DOM JOB“

172 000

125 000

20 000

Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením – obvykle s různou
kombinací postižení a diagnóz a lidé po poškození mozku, rodinní
příslušníci a blízcí lidé se ZP
Sdružení poskytuje sociálně aktivizační služby, poradenství, práci
v socioterapeutické dílně. Pomáhá klientům se zprostředkování
kontaktu s okolím, podporuje pracovní uplatnění osob se ZP. V oblasti
sociálních služeb pracují dobrovolníci, kteří přispívají k prohlubování
spolupráce mezi oblastmi zdravotní a sociální
Přínos pro Prahu 1:
Sociálně aktivizační služba: 2 klienti z Prahy 1
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: mladí lidé bez rodinného zázemí (opouštějící ústavní
zařízení či disfunkční rodinu, mladí lidé s psychosociálními obtížemi
(poruchy chování, nerovnoměrný vývoj, asociální tendence), mladí lidé
z národnostních menšin, mladí lidé se zdravotním znevýhodněním
Posláním projektu DOMJOB je připravit nezaměstnané mladé lidi
z cílové skupiny pro samostatný život ve společnosti a úspěšné zapojení
na trh práce. Cílem DOM JOB je nastolení pravidelnosti a řádu v životě
klienta. Budovat a rozvíjet soubor vlastností a dovedností potřebných
k samostatnému životu a zapojení do zaměstnání. Podporovat a
zprostředkovat vstup klienta do dalšího vzdělávání a zaměstnání.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je otevřen všem potřebným mladým lidem z MČ Praha 1.
Organizace spolupracuje s Úřadem práce, se soc. kurátory z MČ P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
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14.

Domov sv. Rodiny
účelové zařízení
církve
Ulrychova 1874/10
Praha 6

„ Canisterapie a
arteterapie pro
osoby s mentálním
postižením“

27 000

15.

DUHA Centrum
občanské sdružení
Lázeňská 286/6
Praha 1

„ Radost pro
všechny“

974 700

16.

Dům tří přání
občanské sdružení
Karlovarská 337/18
Praha 6 - Ruzyně

„ Dobrovolníci
v Domě tří přání“

204 100

24 000

136 000

174 500

24 000

55 000

95 000

6

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Celoroční pobytové služby sociální péče občanům s mentálním a
kombinovaným postižením a podporuje aktivity, které vedou k rozvoji
schopností a dovedností klientů.
Canisterapie typu AAA (přirozený kontakt člověka a zvířete) je určena
pro dvě dospělé osoby s mentálním postižením z Prahy 1, které zde žijí
dlouhodobě.. Pro projekt bude využito služeb odborných týmů o. s. Psi
pro život. Artetarapie – výtvarný projev ovlivňuje psychiku, prohlubuje
estetické zájmy obou klientek a zároveň přispívá ke zlepšení jejich
jemné motoriky. Práce se štětcem a barvami jim pomáhá
k sebevyjádření a přináší pocit radosti a hrdosti při vystavení jejich
prací v rámci vernisáží konaných v prostorách Domova sv. Rodiny
Přínos pro Prahu 1: 2 klientky z Prahy 1
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: děti a mládež ze ZŠ P1 a studenti a SŠ na P1 ze
sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
Celoroční nabídka trávení volného času, podpora rozvoje osobnosti,
posilování fyzické zdatnosti, sociálních návyků, odbourávání
předsudků, podpora tolerance a posilování kladného vztahu k jiným
sociálním skupinám. Mezigenerační aktivity. Realizace kulturních,
sportovních, recesních a ekologických aktivit.
Přínos pro Prahu 1:
Aktivity, které slouží k setkávání dětí a mládeže různých věkových
skupin s obyvateli MČ P1. Spolupráce s OPD OSZ
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi
Sociální rehabilitace a sociálně-aktivizační služby v pobytové části
Domu Přemysla Pittra pro rodiny s dětmi, které se ocitly v krizové
situaci. Služby zkvalitňuje zapojení dobrovolníků.. Pro Dům tří přání je
vedle výrazné pomoci při doučování dětí velkým pozitivem zvýšení
rozmanitosti a intenzity volnočasových aktivit.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 využilo služeb krizové pomoci a sociální rehabilitace 9 dětí
a jejich rodin s trvalým pobytem v P1. 5 dětí a jejich rodin bylo ještě
zapojeno do sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v Ambulantně terénním centru.
Dotace bude využita na provozní náklady.

„ Program Máří,
terénní služba,
poradna pro ženy
v sociální nouzi“

1 892 700

300 000

55 000

FOKUS Praha
občanské sdružení
Dolákova 24
Praha 8

„CDA Dům u

3 301 800

80 400

55 000

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

„ Osobní
asistence Osa“

3 292 374

94 000

25 000

17.

Farní charita
Praha 1 Nové
Město,
účelové zařízení
církve
Jungmannovo
nám. 18
Praha 1

18.

19.

Libuše“
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Cílová skupina: ženy v sociální nouzi a lidé bez domova
Program Máří je projekt usilující
a) o zpětné začlenění sociálně znevýhodněných žen do majoritní
společnosti b) o stabilizaci situace žen, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením. Současně s tím činit takové kroky, které v budoucnu
zabrání opětovnému zhoršení situace. Součástí programu je terénní
služba s poradnou (stovky kontaktů ročně) a motivační výtvarný ateliér
Plamen poznání.
Přínos pro Prahu 1:
Praha 1 velmi exponovaným místem, kde se shromažďují ženy, které se
ocitly v ohrožení sociálním vyloučením. Práce směřující k zařazení žen
zpět do majoritní společnosti je přínosem i pro Prahu 1. Organizace
úzce spolupracuje se sociálními kurátory z Prahy 1. Podle počtu
evidovaných klientek, u kterých je známa totožnost, je předpokládaný
počet 14 klientek z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Základním cílem „Domu u Libuše“ je zamezení sociální izolace
prostřednictvím klubových, vzdělávacích aktivit a socioterapeutické
podpory. Smyslem je zlepšení nebo udržení kvality života s využitím
jak vlastních zdrojů klienta, tak zdrojů komunity. Centrum denních
aktivit vytváří příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou klienti trávit
volný čas, podporuje samostatnou aktivitu . Cílem pracovníků je
zajistit, aby klienti sami participovali na jeho chodu.
Přínos pro Prahu 1:
5 klientů z P1. Služby CDA Dům u Libuše využívají i lidé s duševním
onemocněním, kteří sice nejsou občany P1, ale často 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
Podstatou služby je osobní pomoc lidem s mentálním postižením při
zvládání běžných činností, které nemohou vykonávat samostatně.
Součástí je spolupráce s rodinou uživatele, smyslem je neustále
podporovat využívání vlastních dovedností.
Přínos pro Prahu 1: v roce 2011 jeden uživatel z P1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

20.

Josef Kalousek
Hradčanské nám.
12
Praha 1

„ Výtvarné kurzy
pro sluchově
postižené děti a děti
s kombinovanými
vadami sluchu“

95 000

85 000

50 000

21.

Gaudia proti
rakovině
občanské sdružení
Korunní 111
Praha 3

„Terénní a
ambulantní sociální
služby pro
onkologicky
nemocné a jejich
blízké“

420 000

200 000

0

22.

HEWER
občanské sdružení
Pod
Strašnickou
vinicí 13/191
Praha 10

„ Osobní asistence
pro občany MČ
Praha 1“

414 500

56 000

25 000
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Cílová skupina: zdravotně postižené děti se sluchovými vadami a
vadami řeči
Výtvarné kurzy pomáhají dětem v léčbě na Foniatrické klinice v Žitné
ulici k zapojení do normálních činností, jako je výtvarná tvorba, výuka
různým řemeslům, ručních prací všeho druhu apod. Nabídka bude letos
rozšířena i o výuku grafiky na počítači. Děti opět dostanou možnost
navštívit galerii J. Kalouska na Hradčanském náměstí, kde budou
vystavovat spolu se zdravými dětmi z uměleckých škol.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt se týká cca 50ti pacientů..
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: onkologičtí pacienti a jejich blízcí
Bezplatné socioterapeutické služby efektivně doplňující léčebný a
ošetřovatelský proces. Ambulantních služby (v prostorách sdružení),
terénní
služby (v přirozeném prostředí klienta a v místě jeho
hospitalizace), základní poradenství a odborné poradenství,
zprostředkování kontaktů na půjčovny pomůcek.
Přínos pro Prahu 1:
Nabídka ojedinělé sociální služby pro onkologicky nemocné na území
MČ Praha 1. Jelikož služba je poskytovaná v NMSKB lze předpokládat,
že největším počtem klientů jsou právě občané z P1 a přilehlých části.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři a zdravotně znevýhodnění bez omezení věku
Poskytování nepřetržité osobní asistence tj. 24 hod/denně, 7 dní v týdnu
včetně svátků, přeprava vozidlem s bezbariérovým přístupem. Podpora
začleňování a prevence sociálního vyloučení. Možnost setrvání co
nejdéle v domácím prostředí.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 byla poskytována kvalitní služba 10 uživatelům z P1.
Spolupráce se Střediskem soc. služeb, se soc. odd. NMSKB.
Dotace bude využita na provozní náklady.

23.

HESTIA
Občanské sdružení
Na Poříčí 1041/12
Praha 1

„ Program PětP –
sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi|“

1 662 876

60 000

0

24.

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

„ Hospic sv.
Štěpána“

22 755 000

165 000

105 000

25.

Hospicové
sdružení
Cesta domů
občanské sdružení
Bubenská 3
Praha 7

„ Poradna
Hospicového
sdružení Cesta
domů“

2 822 000

200 000

0

26.

Hospicové
sdružení
Cesta domů
občanské sdružení
Bubenská 3
Praha 7

„ Odlehčovací
služby Hospicového
sdružení Cesta
domů“

2 134 000

300 000

45 000

9

Cílová skupina: děti z různých důvodu vyřazené ze skupiny vrstevníků
Registrovaná aktivizační služba, která funguje na principu vytvoření
dlouhodobého přátelského vztahu mezi jedním dítětem a jedním
dobrovolníkem. Dvojice spolu tráví 2-3 hodiny týdně. Dlouhodobý
vztah dobrovolníka s dítětem v jeho přirozeném prostředí vytváří
prostor pro růst sociálních dovedností, posílení sebevědomí a rozšíření
motivace k navazování přirozených vrstevnických vztahů.
Přínos pro Prahu 1:
HESTIA úzce spolupracuje s OPD OSZ, s psychologickopedagogickými poradnami a specializovanými školami v P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři a handicapovaní občané z Prahy 1
Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje klientům v závěru života
důstojné prostředí, ve kterém jsou zajištěny potřebné zdravotní, sociální
a duchovní služby.
Přínos pro Prahu 1:
Během 8 let bylo v tomto zařízení umístěno 11 občanů z P1, v roce
2011 zde využil služeb po dobu 188 dnů 1 klient z P1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Osobní, telefonické i internetové sociální poradenství je nízkoprahové a
má za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich
blízkým, kteří o ně pečují a rovněž pozůstalým, kteří jsou zarmouceni
po smrti blízkého člověka.
Přínos pro Prahu 1:
Poradenství využilo v roce 2011 celkem 39 osob z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Odlehčovací služby domácího hospicu zahrnují odbornou a lidskou
podporu umírajícím a jejich blízkým, pomoc při sebeobsluze,
v kontaktu s vnějším světem, podpora v aktivizačních činnostech.
Přínos pro Prahu 1:
Odlehčovací služby využilo v roce 2011 celkem 25 klientů, mezi
kterými byli i občané z P1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

27.

Kontakt Bb
občanské sdružení
Strahov blok 1
Vaníčkova 7
Praha 6

„ Kontakt – sociálně
aktivizační služby
pro osoby s tělesným
postižením, občany
MČ Praha 1“

1 736 292

60 000

15 000

28.

Lata – Programy
pro ohroženou
mládež
občanské sdružení
Senovážné nám. 24
Praha 1

„Ve dvou se to lépe
táhne“

2 198 377

176 700

75 000

29.

Maltézská pomoc
o. p. s.
Lázeňská 2
Praha 1

„ Adopce seniorů“ –
sociální aktivizace
seniorů“

539 250

150 000

105 000

30.

Maltézská pomoc
o. p. s.
Lázeňská 2
Praha 1

„ Osobní
asistence“

1782 316

80 000

25 000
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Cílová skupina: osoby s tělesným postižením
Rehabilitační aspekty obsažené v programu aktivní terapie pohybem ve
vodě působí na zlepšení zdravotního stavu a sekundárních komplikací
vyplývajících z konkrétního postižení a diagnozy. Výuka plavání pro
tělesně postižené je určena všem věkovým kategoriím se zvláštním
zřetelem na děti a mládež a je realizována v bazénu Strahov.
Přínos pro Prahu 1:
služeb využívají 3 občané z Prahy 1
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládež od 13 let, kteří
jsou ohroženi sociálním selháním
Podpůrné služby a aktivity pro sociálně znevýhodněné a ohrožené děti a
mládež. Pomoc při začlenění do běžného života a vrstevnického
kolektivu, při řešení problémů v rodině, ve škole, v zaměstnání, při
nevhodném trávení volného času. Organizaci se daří zmírňovat
množství patologických jevů včetně trestné činnosti.
Přínos pro Prahu 1:
Odborná práce s klienty a rodinou probíhá v kontaktních prostorách na
Senovážném náměstí 24 v P1. Organizace úzce spolupracuje s OSZ a
OPD. Aktuálně jsou zapojeni do jejích programů 2 klienti z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: senioři
Charitativní organizace zřízená Řádem Maltézských rytířů, poskytuje
asistenční sociálně aktivizační služby opuštěným seniorům a lidem
s tělesným postižením. Tito lidé jsou často bez rodiny, takže strádají
především po psychické stránce nedostatkem kontaktu s okolím, který
je znásoben zhoršujícím se zdravotním stavem. Potřeby sociální
kontaktu tak naplňují dobrovolnici společným trávením volného času.
Přínos pro Prahu 1:
20 dlouhodobých uživatelů z P1, 18 jednorázových uživatelů v DPS
Pštrossova a U Zlaté studně
Pro rok 2012 plánuje o. p. s. 25 dlouhodobých klientů a 30
jednorázových klientů z P1.
Dotace bude použita na provozní náklady
Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním postižením
Cílem osobní asistence je pomoci starým lidem se sníženou
soběstačností v jejich přání zůstat co nejdéle doma ve svém přirozeném
prostředí.
Přínos pro Prahu 1:
Úzká spolupráce se Střediskem sociálních služeb

31.

Máme otevřeno
občanské sdružení
U Zvonařky 846/14
Praha 2

„3.4
Socioterapeutické
služby“

475 800

70 000

0

32.

Máme otevřeno
občanské sdružení
U Zvonařky 846/14
Praha 2

„ 3.4
Socioterapeutické
služby“

3 036 400

200 000

55 000
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Cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným
postižením a duševním onemocněním nad 18 let
Projekt je návaznou službou pro absolventy Pracovně-tréninkového
programu v kavárně Vesmírna, (Ve Smečkách 5), který poskytuje
sociální rehabilitaci se zaměřením na trénink pracovních a sociálních
dovedností lidem s mentálním a kombinovaným postižením. .
Tranzitní program pomáhá uživatelům překonávat bariéry zejména
v oblasti komunikace a absence praktických dovedností a pomáhá
nabyté schopnosti efektivně využít k nalezení a udržení běžného
zaměstnání.
Přínos pro Prahu 1:
Vytvoření prostoru v Praze 1 pro přirozenou integraci postižených lidí
do majoritní společnosti.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným i kombinovaným
postižením a duševním onemocněním nad 18 let, nepřímá cílová
skupina: návštěvníci kavárny, spolupracující komerční subjekty (Price
Waterhause Coopers, ČSOB a další)
Služba je poskytována v bezbariérové a nekuřácké kavárně Vesmírna
v ulici Ve Smečkách 5, v P1. Cílem projektu je připravit člověka
s mentálním postižením během 1-1,5 roku jeho účasti v programu na
vstup na otevřený pracovní trh a při této přípravě ho podporovat na
základě jeho individuálních potřeb. Klienti si osvojují konkrétní
pracovní dovednosti a současně rozvíjejí své schopnosti sociální
komunikace. Ke konci účasti v programu začíná klient spolupracovat
s navazujícím Tranzitním programem, který zajišťuje vlastní vyhledání
konkrétního pracovního místa.
Přínos pro Prahu 1:
Každodenní podpora integrace osob s handicapem do běžné společnosti
a to právě tím, že se setkávají v kavárně, kde pracují.
Dotace bude použita na provozní náklady.

33.

PhDr. Miroslava
Měchurová
Smetanova 85
Odolená Voda
Projekt bude
realizován MtŠ
Klíček , Vodičkova
791/39, P1

34.

NADACE BONA
„ Pomoc osobám
Pod
Čimickým handicapovaným
hájem 177/1
(duševně i zbaveným
Praha 8
způsobilosti
k právním
úkonům)“
Chráněná bydlení

35.

Naděje
občanské sdružení
K Brance 11/19e
Praha 5

„ Pomoc osobám
handicapovaným –
osobní asistence“

„Socioterapeutické
služby
v nízkoprahovém
denním centru“

173 000

114 000

55 000

5 270 000

400 000

0

85 555

82 555

55 000
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Cílová skupina: děti se speciálními potřebami (autisté, děti nevidomé,
hyperaktivní, s těžkou zrakovou vadou spojenou s opožděným vývojem
v oblasti řeči, s opožděným vývojem spojeným s epilepsií)
Cíle projektu je umožnit dětem s handicapem odpovídající předškolní
vzdělávání ve společnosti svých vrstevníků. Osobní asistent pracuje
s dětmi spolu
s pedagogem zejména praktickými metodami –
manipulace s předměty, práce s různými materiály, pohybové, hudební,
estetické činnosti, sebeobslužné procvičování v oblékání, stravování,
hygienických návycích apod.
Přínos pro Prahu 1:
Dostupnost rané péče, poradenské péče pro rodiny s dětmi se
speciálními potřebami, podpora rodin v oblasti multikulturní výchovy,
podpora mateřských škol, zřizovaných MČ Praha 1.
2 klienti z Prahy 1. Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: klienti s duševním handicapem
Cílem je podpora a vytváření programů především trvalého charakteru
sledujícího integraci klientů s psychickým handicapem do života běžné
společnosti. Nadace BONA je jedinou nadací, který se zabývá
kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně handicapovaných
v rámci projektu Psychosociální síť - chráněné bydlení, se zajištěním
pobytových služeb, recepčních služeb a sociálních služeb.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 se zúčastnilo zmíněného projektu 5 klientů z P1, z toho tři
klienti uvedli fiktivní bydliště.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Socioterapeutické aktivity zaměřené na potlačení patologického chování
u mladých lidí ve věku mezi 18 až 26 lety bez přístřeší žijící většinou
v na ulici, v opuštěných objektech, odstavených vagonech. Cílem je
zapojit 150 osob do aktivit, které podpoří jejich schopnosti a motivaci
ke změně životního stylu.
Přínos pro Prahu 1: resp. její občany je její systematicky vedená
terapeutická práce s osobami
projevujícími sociálně patologické
jednání, které navštěvují nízkoprahové denní centrum na Praze 1 nebo
se pohybují po území Prahy 1. Realizace projektu podpoří zmírnění
společensky negativního jednání těchto osob a změnu jejich životního
stylu.
Dotace bude využita na provozní náklady.

36.

Občanská
poradna
občanské sdružení
Jakubská 676/3
Praha 1

„ Občanská
poradna Praha 1“

1 212 400

190 000

0

37.

Občanské
sdružení ONŽ –
pomoc a
poradenství pro
ženy a dívky
Voršilská 5
Praha 1

„ Poradna pro ženy
a dívky“

459 500

75 000

0

38.

Občanské
sdružení Otevřené
srdce
U Průhonu 23
Praha 7

„ Azylová dům pro
matky s dětmi
Otevřené srdce“

2 602 020

100 000

100 000
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Cílová skupina: sociálně handicapovaní, senioři, rodiny s dětmi
Zkvalitnění stávající poradenské činnosti např. v poskytování
nadstandardních služeb pro občany z MČ P1. Služby spočívají v tom,
že u klientů (zejména seniorů, lidí s omezenou způsobilosti k právním
úkonům apod), kde je třeba následná péče, jsou kromě jednorázového
poradenství aplikovány i služby spočívající v provázení a intervencích
po celou dobu přetrvání problémů či nepříznivé sociální situace.
Přínos pro Prahu 1:
občanům Prahy 1 poskytuje Občanská poradna kvalitní odborné sociální
poradenství a následné sociální služby, které mohou pomoci snižovat
jejich obavy spojené s obtížnou situací, ve které se ocitli a s možnostmi,
jak ji řešit.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: ženy v krizi, osamělé matky, sociálně handicapované
osoby, oběti domácího násilí, těhotné ženy,děti a mládež – posluchači
preventivních přednášek na školách
Nabídka konkrétní pomoci ženám a dívkám (potažmo jejich partnerům
a dětem) v obtížných životních situacích často spojených s rodinným
životem, a to jak v jeho počátcích (těhotenství, mateřství), tak v období
pozdějším. Bezpečné, podpůrné prostředí, ve kterém je poskytováno
odborné krizové a sociálně právní poradenství, terapeutické
doprovázení a materiální pomoc. Sdružení provozuje také preventivní
přednáškovou činnost k problematice partnerských vztahů.
Přínos pro Prahu 1:
Bezplatné, profesionální, zavedené anonymní poradenství, jediné
zařízení tohoto druhu v celé Praze, provozované již 20 let na stejném
místě v Praze 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: matky s dětmi, které se ocitly v krizové situaci
V Azylovém domě jsou poskytovány sociální služby, kterými chce
sdružení dosáhnout, aby při ukončení pobytu v AD byly nejdůležitější
problémy matky a dětí vyřešeny nebo byly v řešení.
Přínos pro Prahu 1:
Trvalá spolupráce s OSZ a s OPD MČ P1, přednostní umísťování matek
s dětmi z P1. V roce 2011 byly poskytovány soc. služby celkem 14
osobám z P1
Dotace bude použita na provozní náklady.

39.

Občanské
sdružení TŘI
Sokolská 584
Čerčany

40.

Oblastní
spolek
českého červeného
kříže Praha 1
občanské sdružení
Hellichova 632/11b
Praha 1

41.

Okamžik –
sdružení na
podporu nejen
nevidomých
občanské sdružení
Nemocniční 62/7
Praha 9

„ Hospic Dobrého
Pastýře
v Čerčanech“

26 500 000

120 000

105 000

„Aktivní stáří“

99 000

74 000

0

„ NASLEPO
aneb podpora
volnočasových
aktivit pro děti a
mládež se zrakovým
postižením“

53 500

52 000

0
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Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři
Cílem jediného hospice ve Středních Čechách je poskytování paliativní
péče. Hospic umožňuje pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo konečném stádiu, a jejich blízkým, žít naplno tak,
jak jim to jejich onemocnění dovolí. Snahou sdružení je, aby byl hospic
pro pacienta prostředím blízkým domovu. Nabídka služby formou
aktivizace, pedagogiky volného času, vedení řízeného rozhovoru a
dalších metod dle jejich potřeb a přání. Podpora a doprovázení
rodinných příslušníků, aby mohli být sami oporou pro umírajícího.
Kapacita hospice je 30 lůžek (většinou jednolůžkové pokoje se
zázemím pro rodinné příslušníky a přátele). Pacienty hospice jsou
nemocní s krátkou prognózou přežití - průměrná doba pobytu jsou 3-4
týdny.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2011 bylo přijato 300 pacientů, z toho 138 z Prahy. 5 pacientů
(143 lůžkodnů) mělo trvalé bydliště v Praze 1.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: senioři
Klub seniorů umožňuje trávení aktivního stáří seniorům z oblasti levého
břehu Vltavy. Schůzky probíhají 1 x týdně a na programu jsou techniky
tréninku paměti, výtvarné činnosti, četba, 1x měsíčně přednáška.
Dvakrát ročně jsou pořádány výlety, exkurze nebo jiné kulturní akce.
Díky klubu si senioři mohou vytvořit sociální vazby na okolí a být
v kontaktu se svými vrstevníky.
Přínos pro Prahu 1:
Sdružení předpokládá, že projekt osloví cca 200 lidí, mezi kterými
budou o senioři z P1.
Cílová skupina: děti a mládež
Sdružení podporuje plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým
postižením a propojuje ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím
sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.
Obsahem projektu Naslepo je uspořádání tří víkendových výtvarných
workshopů pro studenty konzervatoře J. Deyla, pro žáky ZŠ Jaroslava
Ježka na Loretánském nám a pro veřejnost. Předpokládaný počet
účastníků je 70 zrakově postižených žáků a studentů.
Přínos pro Prahu 1:
Projektu Naslepo se mohou účastnit děti, studenti, pedagogové působící
na těchto školách, ale i široká veřejnost žijící nebo pracující v Praze 1.

42.

O. P. U. S.
občanské sdružení
Rybná 24
Praha 1

„ Klubová činnost a
posilování
kognitivních
funkcí“

112 500

61 000

0

43.

O. P. U. S.
občanské sdružení
Rybná 24
Praha 1

„ Adaptace osob se
zdravotním
postižením na trh
práce“

167 500

84 500

0

44.

Rozkoš bez rizika
občanské sdružení
Bolzanova 1
Praha 1

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

885 000

312 000

0
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Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Klubová činnost podporuje aktivní a soběstačný život seniorů. Projekt
nabízí: podporu schopností a případně jejich rozvíjení – jemná
motorika, trénink paměti, monitoring zdravotní stavu atd. Uživatelé
služeb kteří se neorientují ve spleti změn, nejsou schopni dostatečně a
adekvátně obhájit všechna svá práva mají možnost využít dostupné a
včas poskytnuté poradenství, které může být účinnou prevencí před
sociálním vyloučením.
Přínos pro Prahu 1:Konzultační, klubové zařízení snižuje riziko
sociálního vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Sdružení usiluje o to, aby uživatelé služeb byli konkurenceschopní na
trhu práce. Pomáhá jim vytvořit vlastní pracovní zázemí a rozvíjí jejich
schopnosti, ale hledá i nadání a pracuje s jejich výjimečností. Klienti a
zaměstnanci pracují v chráněném pracovním prostředí. Součástí je
neodmyslitelné odborné sociální poradenství, které je otevřeno široké
veřejnosti.
Přínos pro Prahu 1: v současné době užívá služby 5 klientů z P1, další
tři občané z P1 čekají na zařazení do programu.
Většina klientů tohoto sdružení se zařadila do pracovního procesu .
Cílová skupina: ženy poskytující placené sexuální služby a bývalé
sexuální pracovnice, ženy bez přístřeší
Cílová skupina se často obává vzhledem ke stigmatu v případě
zkušeností s násilím vyhledat institucionální pomoc z důvodů obavy z
diskriminace, msty útočníka a nedostatku informací. Velkou nedůvěru
mají respondentky zejména k policii (95%). Z důvodu vyššího ohrožení
cílové skupiny domácím násilím a násilím na pracovišti je třeba
poskytovat speciální poradenství zaměřené na možnosti řešení situace,
práv obětí aj. R-R bude nadále pokračovat v osvětové a preventivní
činnosti u cílové skupiny a poskytovat vyšetření na pohlavně přenosné
infekce a HIV (v rámci přístupu ochrany veřejného zdraví).
Přínos pro Prahu 1:
Poradenství využije cca 100 sexuálních pracovnic pracujících na území
MČ P1. Služeb terénního programu využije rovněž cca 100 osob
pracujících v klubech (16 v P1) , na ulici, v privátech na Praze 1.
Terapeutických služeb využije cca 10 klientek R-R
Dotace bude použita na provozní náklady.

45.

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

„ Raná péče pro
rodiny dětí se
zrakovým a
kombinovaným
postižením na území
Prahy 1“

80 000

21 280

20 000

46.

Společnost DUHA
– integrace osob
s mentálním
postižením
občanské sdružení
Českolipská 621
Praha 9

„ Chráněné bydlení
Praha 1“

562 800

200 000

55 000

47.

Sdružení přátel
Konta Bariéry
občanské sdružení
Melantrichova 5
Praha 1

„ časopis Můžeš“

5 300 000

100 000

0
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Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
od narození do 7 let věku
Raná péče EDA nabízí rodinám podporu v těžké situaci po narození
dítěte s postižením. Podporuje vývoj dítěte ve všech oblastech s cílem
minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte tak na funkci rodiny
Cílem projektu je zajistit službu sociální prevence – ranou péči v plném
rozsahu 2 konkrétním rodinám dětí s těžkým zrakovým postižením
s bydlištěm v Praze 1, případně zajistit kapacitu pro přijetí dalších
klientů z této MČ.
Přínos pro Prahu 1:
Raná péče EDA je jedinou organizací, která poskytuje ranou péči
rodinám dítěte s těžkým zrakovým postižením v celé Praze, včetně
Prahy 1. Služeb využívají dvě rodiny z Prahy 1.
Dotace bude použita na provozní náklady.
Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením
Chráněné bydlení v bytě Řeznická 14/656 umožňuje setrvat 3 dospělým
lidem s mentálním postižením v běžném prostředí. Poskytuje jim
takovou podporu, kterou potřebují, aby mohli se mohli zapojit se do
života majoritní společnosti.
Přínos pro Prahu 1:
V chráněném bytě bydlí 1 klient z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: smyslově, mentálně, tělesně a zdravotně postižení,
jejich rodiny, pracovníci sociálních služeb, pracovníci ve zdravotnictví,
ve školství, ve veřejné správě i širší veřejnost
Časopis Můžeš, celobarevný měsíčník o rozsahu 40 stran, je zaměřen
na zdravotně a sociálně znevýhodněné občany. Pokračování
v dlouhodobé tradici nyní s větším důrazem na sociální politiku a
společenské souvislosti života postižených.
Přínos pro Prahu 1:
Organizace spolupracuje s MČ P1, s Pražskou organizací vozíčkářů,
s Centrem pro zdravotně postižené. Distribuce časopisu do sociálních a
dalších zařízení MČ P1 je bezplatná.
Dotace bude použita na provozní náklady.

„ Sociální služby ve
Středisku ucelené
rehabilitace při
DMO“

1 457 440

87 000

25 000

49.

Starokatolická
„ COMMUNIO –
sociálně pastorační
církve v ČR
COMMUNIO
a informační
účelové
zařízení středisko Praha „
církve
Karolíny Světlé 21
Praha 1

1 105 000

765 000

15 000

50.

Škola SPMP
Modrý klíč
občanské sdružení
Smolkova 567/2
Praha 4

25 114 000

100 000

25 000

48.

Sdružení pro
komplexní péči
při dětské
mozkové obrně
(SDMO)
občanské sdružení
Klimentská 9
Praha 1

„ Škola Modrý klíč,
denní stacionář,
týdenní stacionář,
odlehčovací služby“
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Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Organizace poskytuje ucelenou péči osobám s DMO, která je zaměřena
na zlepšování kvality života osob s DMO a jejich rodin s cílem snížit
jejich sociální vyčlenění na minimum. Dalším cílem je umožnit lidem
s postižením seberealizaci a pomocí integračních aktivit umožnit
setkávání osob s postižením a bez.
Přínos pro Prahu 1:
Projekt je ojedinělý a doplňuje síť služeb v Praze 1. Organizace
registruje klienty z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina:
zdravotně postižení, senioři, osoby sociálně
handicapované, dětí a mládež
COMMUNIO poskytuje komplexní služby a integrační aktivity
různorodým cílovým skupinám klientů. Cílem kontinuálního projektu
je pokračování zavedených služeb bezplatného sociálně právního
poradenství a zkvalitnění těchto služeb podle konkrétních potřeb
klientů.
Přínos pro Prahu 1:
Hlavní přínos projektu vyplývá z jeho komplexnosti, dostupnosti
služeb, pokrytí potřeb lidí se zdravotním zdravotně a sociálně
handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže a integrační charakter těchto
aktivit.
Dotace bude využita na provozní náklady
Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním postižením a
kombinovanými vadami
Kromě základních činností včetně stravování poskytuje Modrý klíč
fakultativní činnosti jako je svoz a odvoz klientů, fyzioterapii a
aktivizační programy, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti s cílem
dosáhnout maximální socializace. Služby jsou poskytovány celkem 115
uživatelům.
Přínos pro Prahu 1:
Modrý klíč poskytoval řadu let pobyt v týdenním stacionáři a
v odlehčovací službě jedné ženě s těžkým mentálním postižením a
kombinovanou vadou z MČ P1. Služby byly poskytovány až do konce
jejího života. Od konce loňského roku je v péči Modrého klíče opět
jeden uživatel z Prahy 1.

51.

TyfloCentrum
Praha
o. p. s.
Krakovská 21
Praha 1

52.

Tyfloservis
o. p. s.
Krakovská
1695P21
Praha 1

53.

Židovská obec
účelové
zařízení
církve
Maislova 18
Praha 1

„ Centrum služeb
pro těžce zrakově
postižené“

364 580

141 080

0

„ Sociální
rehabilitace osob
s těžkým zrakovým
postižením na území
Hlavního města
Prahy“

788 000

55 000

35 000

„Sociálně
aktivizační služby
pro seniory“

5 862 930

50 000

15 000
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Cílová skupina: dospělí a senioři s kombinovaným a zrakovým
postižením
Cílem projektu je realizace aktivizačních služeb pro seniory s těžkým
zrakovým postižením, jejich zapojení do společenského života,
vytváření sociálních vazeb, posilování sebevědomí a nalezení si místa
ve společnosti. Projekt je realizován prostřednictvím vzdělávacích akcí:
kurz první pomoci a trénink paměti. Dobrovolnický program umožňuje
uživateli realizovat jeho zájmy.
Přínos pro Prahu 1:
Dle průzkumů stále přibývá seniorů se zrakovým postižením. Váhodou
je prostor sídla Tyflocentra a umístění v Praze 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby s těžkým postižením zraku a osoby
s kombinovaným postižením starší 15 let
Organizace nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří
přes vážné zrakové obtíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu
životu. Působí též na společnosti, aby dokázala k jejich samostatnosti
přispívat a pomohla tam kde je to zapotřebí. Sociální rehabilitaci
poskytuje Středisko jak ambulantní tak i terénní formou (instruktoři
dojíždějí za klienty do jejich domovů sociální rehabilitace). Díky
terénní formě je možný nácvik dovedností v přirozeném prostředí, kde
budou služby reálně využívány.
Přínos pro Prahu 1:
Ročně se na Středisko obrátí cca 7 klientů z Prahy 1
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Sociální oddělení nabízí komplex služeb především osobám patřícím
k židovské komunitě a jejich blízkým, kteří se nacházejí v nepříznivě
sociální situaci ať už z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, nemoci nebo
krizové situace. Týkají se aktivizace, stabilizace a posílení jejich
schopností a dovedností. Jsou realizovány celoročně, v dopoledních i
odpoledních hodinách. Dále jsou pořádány vzdělávací a zájmové kurzy,
přednášky, reminiscenční projekty, arterapie, muzikoterapie a kulturní
programy.
Přínos pro Prahu 1:
Snadná dostupnost. Služeb využívá celkem cca 230 klientů, 30 z nich
má trvalé bydliště v P1.
Dotace bude použita na provozní náklady.

54.

ŽIVOT 90
občanské sdružení
Karolíny Světlé 18
Praha 1

„ Pomoc obětem
domácího násilí
v telefonické krizové
pomoci – senior
telefonu“

3 651 000

85 000

30 000

Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory
Cílem projektu je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím
násilím na bezplatné nonstop telefonické krizové pomoci (TKP).
Dochází k poskytování anonymní telefonické krizové pomoci, vytvoření
důvěrného rozhovoru, kde klient/ka může sdělit situaci, kterou prožívá,
včetně vyslovení bariér, které mu/jí brání k vyhledání dostupné pomoci,
ošetření emocí, poskytování poradenství apod.
Snahou je vytvoření většího profesnějšího zázemí v nepřetržité
sociální službě – krizové pomoci Senior telefonu a osobám pečujícím o
seniory.
Přínos pro Prahu 1:
služby jsou dostupné občanům z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady

55.

ŽIVOT 90
občanské sdružení
Karolíny Světlé 18
Praha 1

„Služby pro oběti
domácího násilí
v sociálním
odborném
poradenství pro
občany Prahy 1“

476 800

70 900

0

56.

Asociace
„ Poskytování
pomáhající lidem
komplexních
sociálních služeb
s autismem –
APLA, Praha,
lidem s poruchami
střední Čechy, o.
autistického spektra
žijícím na území MČ
s.
Brunnerova 1011/3 Praha 1 a podpora
Praha 17
jejich rodin“

28 564 000

100 000

35 000

Cílová skupina: senioři
Projekt řeší poskytnutí pomoci seniorům ohroženým domácím násilím a
snižování počtu obětí domácího násilí. Zabránění rozvoje
posttraumatického syndromu u obětí domácího násilí podporuje
svépomocná skupina klubu Kontakt, kde dochází k aktivizaci formou
společných setkávání osamělých seniorů, kteří se ocitli v náročných
životních situacích např. po úmrtí partnera a po onemocnění. ŽIVOT
90 je také poskytovatelem nízkoprahové sociální služby sociální
odborné poradenství, na kterou se obracejí uživatelé z Prahy 1
anonymně.
Přínos pro Prahu 1:
Vzhledem k místní dostupnosti na Praze 1 je jedinečnou službou pro
oběti domácího násilí z Prahy 1.
Dotace bude využita na provozní náklady.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (lidé s poruchami
autistického spektra – PAS), rodiny, pečující o lidi s PAS
Projekt je zamřen na poskytování komplexních sociálních služeb rané
péče – terénní služby (poradenství), služba osobní asistence, sociálně
aktivizační služby, sociální rehabilitace, tréninková dílna, podporované
zaměstnání, odlehčovací služby a pobyty pro rodiny pečující o děti.
Díky intenzivní péči se daří snižovat agresivní a autoagresivní chování
postižených.
Přinos pro Prahu 1:
Služby jsou poskytovány obyvatelům z MČ P1 od vzniku organizace
v roce 2003 (V roce 2011 – 2 klienti z P1). Mnoho PR akcí informující
veřejnost o problematice autismu se bude opakovaně konat na území
MČ P1.
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