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Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ13_           ze dne 16. 04. 2013 

 

 

Přidělení finančních prostředků v rámci grantu 

„JEDNIČKA PRO ROK 2013 – sociální oblast“ 

Rozpočet - 1,500.000,- Kč 
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Organizace 

 

Název projektu 

 

Celkový 

rozpočet 

projektu 

 

Dotace 

na projekt 

z jiných zdrojů 

 

 

 

Požadovaná 

částka od 

MČ Praha 1 

 

Schválená 

částka 

 

Popis projektu 

Přínos pro MČ Praha 1 

1. ACORUS 

občanské sdružení 

Podvinný mlýn 669 

Praha  9 

„ ACORUS - pomoc 

osobám ohroženým 

domácím násilím“ 

4 883 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 50 000 Cílová skupina: oběti domácího násilí, zejména ženy a děti 

Poskytování komplexní  odborné pomoci,  která směřuje  k překonání 

nepříznivé sociální situace a  k začlenění do běžného života bez 

přítomnosti násilí. Provozování azylového domu, poskytování 

odborného poradenství, krizové pomoci a  akreditovaných vzdělávacích 

programů. 

Přínos pro Prahu 1 

Kontinuální projekt, který slouží  od roku 1999  přednostně pro občany 

z  Prahy 1 (spolupráce s OSZ, OPD, se sociálními kurátory). V roce 

2012  bylo poskytnuto odborné poradenství 3 klientkám z  P1 a dvě 

pracovnice OSZ se zúčastnily akreditovaných vzdělávacích programů.  

Příspěvek bude použit na provozní náklady.  
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2. Asociace 

pomáhající lidem 

s autismem – 

APLA, Praha, 

Střední Čechy,  

občanské sdružení  

Brunnerova 1011/3 

Praha 17 

 

„Poskytování 

komplexních  

sociálních služeb 

pro lidí s poruchami 

autistického spektra 

žijícím na území MČ 

Praha 1“ 

 

2 673 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000 30 000 

Cílová skupina: dospělí a děti s postižením autistického spektra 

Poskytování služeb rané péče. Terénní služby (výjezdy do rodin a 

školských zařízení), poradenství, osobní asistence, odlehčovací služby, 

sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace, podporované 

zaměstnání,  chráněné bydlení, tréninková dílna a  rekondiční pobyty 

pro rodiny s dětmi z Prahy 1.  Cílem je zkvalitnění života lidí s  PAS a 

jejich rodin  a umožnění osobám s autismem provozování každodenních 

činnosti tak, aby mohli žít a vzdělávat se v běžném prostředí.  

Přinos pro Prahu 1: 

Služby jsou v současné době poskytovány 10 osobám s PAS z  P1 ve 

věku od 6 do 45 let.  Projekt zaměřený na poskytování sociálních služeb 

ovlivní minimálně dalších 20 osob (rodičů, sourozenců). V roce 2013 je 

předpokládaný nárůst o minimálně 10% uživatelů. 

Příspěvek bude použit na provozní náklady.  

3.  Barevný svět dětí 

občanské sdružení 

Belgická 16 

Praha 2 

Sídlo: 

Na Pecích 412/23, 

Praha 8 

„ Projekt KÁMOŠ“  2 177 491 

 

 

 

 

 

 

 

206 200 150 000 Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti z   

ohrožených rodin, děti s poruchami v učení a chování, děti ohrožené 

sociální exkluzí, které mají nařízený soudní dohled, děti zařazené do 

projektu KÁMOŠ ve spolupráci s OPD OSZ MČ P1. 

Každé dítě,  zařazené do projektu, má asistenta – kámoše. Ten mu 

pomáhá s obtížemi ve škole a poskytuje mu všeobecnou podporu. 

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, 

celkovou psychologickou a terapeutickou podporou a podporou  

v oblasti právních a finančních úkonů.  

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 bylo do projektu zapojeno 8 dětí z P1. 

Předpokládaný počet klientů pro rok 2013 je 12 rodin z evidence OPD 

OSZ. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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4.  Cesta domů 

Hospicové 

občanské sdružení 

Bubenská 421/3 

Praha 7 

„ Odlehčovací 

služby Hospicového 

občanského 

sdružení Cesta 

domů“ 

1 666 000 

 

 

 

 

 

: 

 

270 000 80 000 Cílová skupina: senioři 

Cíle projektu: podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných stádií 

nevyléčitelné nemoci v domácím prostředí, podpořit lidi v pokročilých 

a konečných stádií nevyléčitelné nemoci v péči o sebe, podpořit 

zachování přirozených rodinných vazeb a umožnit pečujícím členům 

rodiny odpočinek.  

Domácí hospicová péče není stále ještě zařazena do systému péče 

hrazené z  veřejného zdravotního pojištění. Z grantů  a darů jsou 

hrazeny  mzdy a provoz  zařízení . 

Přínos pro Prahu 1: 

Odlehčovací služby využilo v roce 2012 celkem 26 klientů, mezi 

kterými byli 2 občané z Prahy 1, 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

5.  Cesta domů 

Hospicové 

občanské sdružení 

Bubenská 421/3 

Praha 7 

„ Poradna 

Hospicového 

občanského 

sdružení Cesta 

domů“ 

2 250 000 

 

 

 

 

 

 

200 000 0 Cílová skupina: senioři 

Osobní, telefonické, internetové poradenství. Cíle projektu:  

-pacienti prožijí důstojně konec života. Dostane se jim kvalitní péče ze 

strany jejich blízkých, kteří se budou umět v situaci zorientovat 

-pečujícím bude poskytnut komfort poradenské, ale i krizové pomoci  

-rodiny umírajících mohou být se svými blízkými v obtížné životní 

situaci a bude jim poskytnuto veškeré odborné zázemí a podpora 

-dostatek informaci zmenší strach z neznáma jak u pacientů, tak u jejich 

blízkých.  

Přínos pro Prahu 1: 

Poskytování odborného poradenství je nízkoprahové. V roce 2012 

využilo poradenské služby  27 klientů z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

6.  Česká unie 

neslyšících 

oblastní 

organizace Praha 

občanské sdružení 

Dlouhá  729/37 

Praha 1 

„ Zajištění aktivit 

sociálního zaměření 

pro neslyšící 

seniory“ 

4 010 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 30 000 Cílová skupina: neslyšící senioři 

Centrum sociálních služeb (CSS) je komunikačně bezbariérové centrum 

poskytující svým klientům  sociálně aktivizační služby a  ambulantní a 

terénní služby, např.  pomoc při komunikaci s úřady, zdravotnickým 

zařízeními a rodinnými příslušníky. Nabízené sociální služby jsou 

k dispozici i široké veřejnosti, která se o problematiku osob se 

sluchovým postižením zajímá  (např. studenti vysokých škol)  a 

slyšícím rodinným příslušníkům.  V Centrum sociálních služeb tak 

dochází k přirozené integraci. 

Přínos pro Prahu 1.  

V ČR žije cca 500 000 osob se sluchovým postižení a asi 95%  trpí 

stařeckou hluchotou. Nabídka služeb ČUN je dostupná všem osobám z  

P1, které ohluchly v raném dětství nebo v pozdějším věku.  V roce  

2012  - evidováno 8 klientů z  P1, někteří občané P1 užívali služeb 

opakovaně bez registrace. Dotace bude využita na provozní náklady. 



 

4 

 

7. Člověk člověku,  

- sdružení. pro 

sociální práci a 

prevenci 

patologických 

jevů 
Děkanská vinice I 

16/819 

Praha 4 

„ Spokojená 

rodina“ 

497 000 

 

 

 

 

 

51 300 40 000 Cílová skupina:  děti mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Podpora zdravého sociálního a psychického růstu dětí, ohrožených  

rizikovými jevy, krizovou situaci, případně zmírnění dopadu těchto 

jevů u dětí se sociálně patologickou zkušeností či rodin sociálně 

slabších, které by mohly být touto zkušeností ohroženy. Program se 

skládá  z  individuální nebo rodinné terapeutické části a ze skupinové 

části.  

Přínos pro Prahu 1 

Organizace spolupracuje již šest let  s  OPD OSZ a se sociálními 

kurátory MČ P1, kteří klienty doporučují. V roce 2012 se  programu 

zúčastnily 4 rodiny z P1, v současnosti čeká na vstup dalších 8 rodin. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

8. Dětské krizové 

centrum 

občanské  sdružení 

V Zápolí 1250 

Praha 4 - Michle 

„ Komplexní 

interdisciplinární 

péče o děti týrané, 

sexuálně zneužívané 

a děti 

z dysfunkčních 

rodin“ 

6 185 070 

 

 

 

 

 

 

 

70 000 50 000 Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené 

negativními faktory v prostředí - domácí násilí, závislosti v rodině 

Projekt zahrnuje sociální služby krizové  pomoci  a  sociálně aktivizační 

programy pro rodiny s dětmi. Posláním služeb je poskytování odborné 

psychologické pomoci specializované na krizové životní situace a 

zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných 

(syndrom CAN)  či jinak ohrožených na zdravém vývoji.  

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 tvořili občané z P1 1,5% všech klientů, tzn. 7 ohrožených 

dětí některou z forem CAN. Péče je založena na komplexním přístupu a 

snaze pracovat i s dalšími členy rodiny, takže skutečný počet uživatelů 

z MČ P1 dosáhl v roce 2012 počtu 16 uživatelů.  

Dotace bude využita na provozní náklady.  

9. Dětské krizové 

centrum 

občanské  sdružení 

V Zápolí 1250 

Praha 4 

„ Linka důvěry 

Dětské krizového 

centra – efektivní 

forma pomoci dětem 

týraným, 

zneužívaným i jinak 

ohroženým a 

osobám v krizových 

životních situacích“ 

2 190 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 40 000 Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené 

negativními faktory v prostředí – domácí násilí, závislost na rodině 

(syndrom CAN) 

Nonstop linka důvěry DSKC 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 2012 bylo uskutečněno 2 716 kontaktů, vzhledem 

k anonymitě nelze vyčíslit počet uživatelů z P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.  
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10. 

 

 

 

 

 

 

Diakonie ČCE – 

Středisko 

křesťanské 

pomoci 

Bruselská 298/4 

Praha 2 

„Šance není 

nulová“ - podpora 

dětí ze sociálně 

slabých rodin“  

822 200 

 

 

 

120 000 20 000 Cílová skupina: děti a mládež 

Posílení a stabilizace rodinného prostředí, zlepšení komunikace v 

rodině. prevence sociálně patologických jevů v rodině,  snížení rizika 

psychické deprivace a  subdeprivace dětí, zvýšení sebevědomí a pocitu 

spokojenosti , zlepšení školních výsledků  

Přínos pro Prahu 1: 

V průběhu roku 2012  bylo podpořeno 5 rodin a 5 dětí z Prahy 1, v roce 

2013 to bude 7 - 10 rodin.   

Dotace bude použita na provozní náklady. 

11. Diakonie ČCE - 

středisko Ratolest 

v Praze 10 

Saratovská 159 

Praha 10 

„ Raná péče 

v rodině s dítětem 

s postižením“ 

608 670 

 

 

 

 

 

 

20 000 10 000 Cílová skupina: rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a 

kombinovaným postižením 

Rané  péče  podporuje  rodinu s dítětem se zdravotním postižením tak, 

aby mohla žít běžným způsobem života.  Cíle služby:   

snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho 

vývoj, zvýšit  vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy 

nejvíce,  posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních 

systémech (např. ústavní zařízení), vytvořit pro dítě, rodinu i společnost 

podmínky pro integraci. 

Přínos pro Prahu 1: 

Služby jsou poskytovány rodině s postiženou dcerou (5 let), která má 

trvalé bydliště v Mostecké ul., v Praze 1.  

Dotace bude použita na provozní náklady 

12. Dílny tvořivosti 

občanské sdružení 

Podskalská 

1252/24 

Praha 2 

„Sociálně 

terapeutická dílna“ 

1 001 570 

 

 

 

 

 

 

20 000 0 Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením (ZP) – s tělesným, 

mentálním a kombinovaným, lidé po poškození a poranění mozku   

Dorost, mladí dospělí, dospělí 

Posláním sociálně terapeutické dílny STD je pomoc lidem se ZP se 

zdokonalit v soběstačnosti a dovednosti běžného života, rozvíjet 

schopnosti důležité pro uplatnění v zaměstnání a mezi lidmi (trpělivost, 

samostatnost, soustředění), získat nové pracovní dovednosti, získat 

informace a kontakty (např. ohledně osobní asistence, chráněného 

bydlení, podporovaného zaměstnání apod). Služba je poskytovaná 

primárně po poškození a poranění mozku a lidem s různou kombinací 

diagnóz a postižení, kteří obvykle nenacházejí podporu u jiných 

poskytovatelů služeb a propadávají tak nabídkou jiných možností 

podpory. Celková kapacita dílny je 18 uživatelů  na 1 asistentku, denní 

kapacita je 6 uživatelů na 1 asistentku 

Přínos pro Prahu 1:  

V žádosti uvádí organizace poskytování služeb i občanům z MČ P1, 

bez udání počtu.  

Dotace bude použita na provozní náklady 
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13. Dílny tvořivosti 

občanské sdružení 

Podskalská 

1252/24 

Praha 2 

„ Sociálně 

aktivizační služba 

pro osoby se 

zdravotním 

postižením“ 

690 848 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 0 Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením  - s tělesným, 

mentálním a kombinovaným, lidé po poškození a poranění mozku, 

dorost, mladí dospělí, dospělí 

Hlavní cíle sociálně aktivizační služby je: 

pomáhat lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život, 

přispívat svými aktivitami k uplatňování principu rovných příležitostí 

lidí ohrožených sociálním vyloučením či znevýhodněním, primárně 

z důvodu svého zdravotního postižení, zprostředkovat příležitosti ke 

společným zážitkům, vzájemné podpoře a pomoci. 

Sociálně aktivizační službu využívají obvykle občané, kteří potřebují 

dlouhodobou individuální a skupinovou podporu při znovuzískání 

soběstačnosti a samostatnosti, obnovení sociálních a pracovních 

dovedností, obnovení sociálních kontaktů.  

Přínos pro Prahu 1:  

Sociálně aktivizační službu využívají  2 klienti z Prahy 1  

Dotace bude použita na provozní náklady 

14. DOM 

občanské sdružení 

Braunerova 431/22 

Praha 8 

„ DOMJOB“ 1 702 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 000 30 000 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 je připravit  uživatele služeb  pro samostatný život  

ve  společnosti a jejich úspěšné zapojení na trh práce. Dom JOB se 

skládá z několika autonomních, ale systémově provázaných programů:  

AGENTURA JOB  - sociálně právní poradenství  

ZAMĚSTNÁNÍ - sociálně a pracovně rehabilitační aktivity ve vlastní 

řemeslné dílně KOŠÁRNA spojené s obchodem., která sídlí na Praze 1.  

Služba má dvě podoby: pracovní rehabilitace a přechodné zaměstnání 

ROZVOJ OSOBNOSTI - aktivity zaměřené na rozvoj specifických 

dovedností, program je nedílnou součástí programu ZAMĚSTNÁNÍ, 

ale je i nabízen i uživatelům PORADNY. 

Přínos pro Prahu 1: 
Projekt je otevřen všem potřebným mladým lisem z  MČ P1 (počet 

uživatel neuvádějí). Spolupráce s  Úřadem práce, se sociálními  

kurátory MČ P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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15.  Domov sv. Rodiny 

účelové zařízení 

církve 

Ulrychova 1874/10 

Praha 6 

 

 

„ Canisterapie  na 

rok 2013“ 

 

 

 

36 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 20 000 Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Celoroční pobytové zařízení pro občany  s  těžkým mentálním a 

kombinovaným postižením. Domov poskytuje nejen profesionální péči, 

ale podporuje i aktivity,  které vedou k rozvoji schopností a dovedností 

klientů - terapeutické dílny (keramická, tkalcovská, dřevařská), 

artterapie, ruční práce.  Canisterapie  typu AAA  je určena pro dvě 

klientky - dospělé ženy s  mentálním postižením z  P1, které  žijí 

v tomto zařízení dlouhodobě. Návštěvy canisterapeutického týmu 

přináší  zlepšení jejich života: citlivě jim pomáhají s navazováním 

sociálních kontaktů, učí je pravidelnosti a trénují si paměť.   

Přínos pro Prahu 1:  

2  klientky z Prahy 1 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

16.  DUHA Centrum 

občanské sdružení 

Lázeňská 286/6 

Praha 1 

„ S DUHOU MÉ 

TO BAVÍ“ 

812 600 

 

 

 

 

 

130 000 50 000 Cílová skupina:  děti  a mládež Prahy 1 +  studenti  SŠ a VŠ na Praze 1 

Celoroční nabídka trávení volného času, pobytu a pohybu v přírodě, her 

a recesí pro děti a mládež ze sociálně a ekonomicky slabších rodin 

(nejen jim), podpora rozvoje osobnosti, posilování fyzické zdatnosti, 

sociálních návyků, podpora tolerance a posilování kladného vztahu 

k jiným sociálním skupinám. Ekologické programy spojené s ochranou 

přírody, vzdělávací programy, mezinárodní výměnné tábory,  7  letních 

a 1 zimní integrovaný tábor s  dětmi z dětských domovů. 

Přínos pro Prahu 1: 

Vytváření bezpečného prostředí pro setkávání dětí a mládeže různých 

věkových skupin s obyvateli MČ  Praha 1. Spolupráce s OPD OSZ 

Dotace bude použita na provozní náklady 

17. Dům tří přání 

občanské sdružení 

Karlovarská 337/18 

Praha 6 - Ruzyně 

„Dobrovolníci 

v Domě tří přání“ 

205 108 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 30 000 Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi 

Poskytování všestranné pomoci  dětem a jejich rodinám, které se ocitly 

v  krizové situaci. Pobytové,  terénní a ambulantní služby přispívají k  

nápravě situace v ohrožených a dysfunkčních rodinách a ke snižování 

počtu dětí umísťovaných v ústavní péči. Zároveň předcházejí 

sociálnímu vyčlenění těchto rodin.  

Cíle projektu:  

pokračovat ve využití zejména současných dobrovolníků v pobytové 

části Domu Přemysla Pittra  pro děti a zkvalitnit jejich služby,  rozvíjet 

spolupráci se stávajícími firmami, jež poskytují své zaměstnance jako 

dobrovolníky pro práci v Domě Přemysla Pittra, a navázat spolupráci 

s dalšími firmami 

Přínos pro Prahu 1: 

Nabídka komplexních služeb, které v minulosti využily i rodiny z P1.  

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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18. Eda 

Raná péče 

občanské sdružení 

Trojická 387/2 

Praha 2 

Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým a 

kombinovaným 

postižením žijící na 

území Prahy 1“ 

 

40 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 400 10 000 Cílová skupina: osoby handicapované 

Služba sociální prevence - raná péče 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. 

Cílem projektu je zajistit ranou péči  v plném rozsahu 1 konkrétní 

rodině dítěte s  těžkým zrakovým a kombinovaným postižením 

s bydlištěm na území MČ  Praha 1, případně zajistit kapacitu pro přijetí 

dalších klientů. 

Přínos pro Prahu 1: 

1 rodina z P1 s dítětem, které má těžké zrakové a kombinované 

postižení. 

Dotace bude použita na provozní náklady 

19. Farní charita 

Praha 1 Nové 

Město 

účelové  zařízení 

církve 

Jungmannovo 

náměstí 18 

Praha 1 

 

 

„Program Máří“ 2 009 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000 50 000 Cílová skupina: osoby sociál ně handicapované - ženy v sociální nouzi 

a bez přístřeší 

Pomoc sociálně handicapovaným ženám úspěšně zvládat náročné 

situace v obtížných existenčních podmínkách a těm,  které se již ocitly 

na okraji  společnosti pomoci  znovu se začlenit zpět  Farní charita se 

zaměřuje i na prevenci sociálního vyloučení, a proto se na ni obracejí 

ženy, které nejsou většinou dostatečně sociálně vybavené k tomu, aby 

se dokázaly ve své složité životní situaci orientovat a řešit ji  (cca 200 

kontaktů ročně, se třetinou pracuje  Farní charita dlouhodobě a snaží se 

jejich situaci stabilizovat). Součástí programu je terénní služba 

s poradnou a motivační výtvarný ateliér Plamen poznání, který vytváří 

bezpečný prostor a  přináší ženám obnovu pracovních návyků, které 

umožní návrat a setrváni na trhu práce 

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.  
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20. FOKUS Praha 

občanské sdružení 

Dolákova 24 

Praha 8 

„Centrum denních 

aktivit Dům u 

Libuše (CDA Dům u 

Libuše)“ 

3 301 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

80 400 40 000 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Cílem 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  ,  podporuje samostatnou 

aktivitu  a vytváří příjemné a bezpečné prostředí, kde mohou klienti 

trávit volný čas Pracovníci se snaží zajistit, aby klienti sami 

participovali na jeho chodu.  

Přínos pro Prahu 1:  
Službu kontaktovalo celkem 249 osob, z toho se 174 osobami byla 

sepsána dohoda o využívání služby, 2 z nich mají trvalé bydliště v P1. 

Služby CDA využívají i lidé s  duševním onemocněním, kteří sice 

nejsou občany P1, ale často jsou to lidé bez přístřeší, kteří se na území 

P 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.  

21. 

 

 

 

 

 

FUTURA 2050 

občanské sdružení 

U Dobřenských 

271/5 

Praha 1 

„ Psychologická 

pomoc 

handicapovaným 

osobám Prahy 1“ 

188 820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 0 Cílová skupina: občané MČ Praha 1 

Cílem je poskytovat podporu v nesnázích formou psychologického 

vedení - koučování a  podpořit  vlastní  aktivitu. Zpřístupnit  

handicapovaným osobám MČ P1 služby, které ve své tíživé situaci 

potřebují a  nemají na ně finanční prostředky.  Dílčími cíly je 

informovat všechny potřebné formou letáků s obsahem finančního 

desatera a základních protistresových cvičení, pořádat semináře, které 

budou natáčeny a umístěny na youtube a na facebook. Návštěvníci 

koučinkové  kavárny v  P1  mohou  využít např. možnost  vzdělávání  

ve finanční gramotnosti a řešení dluhových krizí. 

Přínos pro Prahu 1:  

MČ P1 nabídne zdarma  svým občanům  prostřednictvím o. s. 

FUTURA 2050 a  jejich centra  službu  první (i následné) 

psychologické pomoci. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

22. Galerie Josef a 

Kalouska 

Hradčanské nám. 

12 

Praha 1 

„ Výtvarné kurzy 

pro sluchově 

postižené děti a děti 

s kombinovanými 

vadami sluchu“ 

95 000 

 

 

 

 

 

 

 

85 000 10 000 Cílová skupina: zdravotně postižené děti se sluchovými vadami a 

vadami řeči 

Projekt, který je realizován na  Foniatrické klinice v  Žitné ulici,  si 

klade za cíl rozvíjet duchovní život dětí v dlouhodobém zařízení, 

rozvíjet jejich manuální schopnosti a kompenzovat jejich poruchy. 

Výtvarná činnost může výrazně v podobě artterapie  přispět k  jejich 

léčbě a jejímu úspěšnému zakončení. Přínos pro Prahu 1: 

Pomoc dětem s kombinovanými foniatrickými vadami  které dostanou 

příležitost vystavovat společně s dětmi z uměleckých škol. Pacientů je 

cca 50, na ambulantní léčení docházejí i mnohé děti z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 
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23. HESTIA 

občanské sdružení  

Na Poříčí 1041/12 

Praha 1 

„ Program Pět P - 

sociálně aktivizační 

služba pro rodiny 

s dětmi“ 

1 910 260 

 

 

 

 

 

 

54 000 30 000 Cílová skupina: rodiny a děti z různých důvodů znevýhodněné a 

vyřazené ze skupiny vrstevníků  

Cílem je začlenění dítěte do skupiny vrstevníků prostřednictvím 

nabídky dlouhodobého kamarádského vztahu s  dospělým 

dobrovolníkem.  Program je zaměřen na:  

- růst sociálních dovedností - dítě je schopno lépe fungovat ve vztahu 

s jedním člověkem, ale také ve skupině 

- podpora rodiny a jejího zdravého fungování 

-  prevence sociálně-patologických jevů - snižuje možnost vyhledávání 

rizikových skupin dětí, používání alkoholu, drog apod.  

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 byla služba poskytnuta 3 dětem z Prahy 1 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

24. HEWER 

občanské sdružení 

Pod Strašnickou 

vinicí 13/191 

Praha 10 

„ Osobní asistence 

pro občany MČ 

Praha 1“ 

785 000 

 

 

 

 

 

105 000 60 000 Cílová skupina: senioři a zdravotně  znevýhodnění  

Poskytování nepřetržité osobní asistence tj. 24 hod/denně, 7 dní v týdnu 

včetně svátků, dostupnost služby, začlenění mužských asistentů mezi 

skupinu asistujících žen, nízké náklady na hodinu přímé péče. Hlavním 

cílem je zajištění odborné a dostupné služby pro cca 14 uživatelů tzn. 

poskytnutí pomoci a podpory v těžké životní situaci, ponechání klienta 

v jeho přirozeném prostředí, zapojení klienta do plnohodnotného života, 

možnost volby osobního asistentka, který klientovi vyhovuje, možnost 

přepravy vozidlem s bezbariérovým přístupem. 

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 byla poskytována kvalitní služba 14 uživatelům z P1. 

Spolupráce se Střediskem sociálních služeb, se sociálním odd. 

NMSKB. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

25. Home senior 

s. r. o.  

Revoluční 30 

Praha 1 

„ Hrajeme moderní 

deskovky“ 

39 000 

 

 

 

 

22 000 0 Cílová skupina: senioři a  zdravotně postižení 

Společnost poskytuje nadstandardní služby v oblasti domácí péče a 

pomoci pro seniory. Pomáhá jim se zajištěním základních potřeb a 

současně se snaží, aby vedli aktivní, důstojný a spokojený život. 

Záměrem projektu je pořádat seznamovací kroužek s deskovými hrami, 

který následně může vyústit v ligové a turnajové hry.  

Přínos pro Prahu 1: 

Navázání spolupráce se stávajícími kluby seniorů v Praze 1 
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26. 

 

 

 

 

  

Home senior 

s. r. o. 

Revoluční 30 

Praha 1 

„Cestovatelské 

besedy všemi 

smysly“ 

33 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 000 0 

 

Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení 

Projekt, realizovaný mladými, aktivními  lidmi, má zprostředkovat 

seniorům zážitky z cest. Nechat je zavzpomínat, splnit si alespoň na 

dálku nesplněný sen. Formou následných debat cestovatelský projekt 

seniory zapojuje a aktivizuje . Přednášky se budou konat na Novotného 

lávce, v Městské knihovně, v Náprstkově muzeu a v Divadle u Valšů. 

Přínos pro Prahu 1: 

Projekt se svojí působností snaží oživit nabídku kulturních akcí pro 

seniory na Praze 1. Svojí činností vede ke spokojenosti a zvýšení 

společenského života seniorů. Svou podstatou propojuje generace a 

ukazuje seniorům pohled mladých lidí na svět, pomáhá ve zlepšování 

vztahů mezi lidmi.  

Dotace bud použita na provozní náklady. 

27. 

 

 

 

Kontakt Bb 

občanské sdružení 

Strahov blok 1  

Vaníčkova 7 

Praha 6 

„ Kontakt bB - 

občanské sdružení 

pro studium, 

rehabilitaci a sport 

bez bariér“ 

1 678 827 

 

 

 

 

 

 

43 000 10 000 Cílová skupina: osoby s tělesným postižením 

Výuka plavání pro tělesně postižené je určena všem věkovým 

kategoriím se zvláštním zřetelem na děti a mládež a je realizována 

v bazénu Strahov. Rehabilitační aspekty obsažené v tomto programu 

přináší posílení sebevědomí a přirozeně terapeuticky působí na jedince 

tak, že si troufá i v jiných oblastech běžného života do aktivit, které mu 

připadaly nereálné. Pravidelná pohybová činnost ve vodě s sebou nese 

zlepšení fyzické kondice a v rovině sociální nabízí možnost navazovat 

přátelství a vztahy.  

Přínos pro Prahu 1:  
služeb využívají 3 občané  z Prahy 1 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

28.  Lata – Programy 

pro ohroženou 

mládež 

občanské sdružení 

Senovážné nám. 24 

Praha 1 

„Ve dvou se to lépe 

táhne“ 

2 309 053 

 

 

 

190 800 70 000 Cílová skupina: sociálně znevýhodněné děti a mládež od 13 let, kteří 

jsou ohroženi sociálním selháním 

Poskytování podpůrných služeb a aktivit pro sociálně znevýhodněné 

ohrožené děti a  mládež. Dobrovolníci pomáhají dětem a mládeži  při 

začleňování do běžného života a vrstevnického kolektivu, při řešení 

problémů v  rodině, ve škole, v zaměstnání, při nevhodném trávení 

volného času a předchází riziku sociálně patologických jevů.  

Přínos pro Prahu 1:  

Odborná práce s dětmi a s  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 
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29. Maltézská pomoc 

o. p. s.  

Lázeňská 2 

Praha 1 

„Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory a osoby 

se zdravotním 

postižením“ 

693 250 

 

 

 

154 000 20 000 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: 

Úzká spolupráce se Střediskem sociálních služeb, v roce 2012:  

17 dlouhodobých uživatelů z P1, 31 jednorázových uživatelů 

 Dotace bude použita na provozní náklady 

30.   Maltézská pomoc 

o. p. s.  

Lázeňská 2 

Praha 1 

„ Osobní 

 asistence“ 

3 978 000 

 

 

 

 

150 000 50 000 Cílová skupina: senioři  

Služba osobní asistence umožňuje seniorům setrvat co nejdéle ve svém 

domácím prostředí. Usnadňují rodinám celodenní péči o své blízké. 

Asistenti pomáhají starým lidem se sníženou soběstačností zachovat 

běžný chod jejich zvyklostí a samostatnost v rozsahu, který je reálný 

vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu.  

Vedle osobní asistence nabízí Maltézská pomoc dobrovolnický program 

adopce seniorů“, v rámci kterého docházejí dobrovolníci za osamělými 

seniory na popovídání a procházky.  

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 byla poskytnuta osobní asistence 15 klientům z P1. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

31. Naděje 

občanské sdružení 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

„ Socioterapeutické 

služby 

v nízkoprahovém 

denním centru“ 

107 755 

 

 

 

 

 

 

104 755 60 000 Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Projekt vychází ze spolupráce se sociálními kurátory na Praze 1. 

V rámci projektu bude pro klienty realizována kombinace 

terapeutických aktivit (artterapie, dramaterapie, skupinová terapie, 

filmový klub), návštěv kulturních akcí - výjezdů (výstavy, muzea, 

divadla, kina, kulturní památky, přírodní památky) a organizování 

sportovních akcí (fotbalové zápasy). Těžištěm socioterapeutických 

služeb budou terapeutické aktivity. Cílem je zapojit do projektu 

minimálně 100 osob z cílové skupiny.  

Přínos pro Prahu 1 (resp. pro její občany) 

V P1 dojde k omezení protispolečenského jednání mladých lidí bez 

přístřeší, dojde ke snížení počtu mladých lidí bez přístřeší, kteří tráví 

volný čas na území MČ P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 
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32. Občanské 

sdružení ONŽ – 

pomoc a 

poradenství pro 

ženy a dívky 

Voršilská 5 

Praha 1 

„ Poradna pro ženy 

a dívky“ 

412 500 

 

 

 

 

82 000 20 000 Cílová skupina: ženy v krizi, osamělé matky, sociálně handicapované 

osoby, oběti domácího násilí, těhotné ženy,děti a mládež – posluchači 

preventivních přednášek na školách 

Nabídka  pomoci  ženám a dívkám (potažmo jejich partnerům a dětem), 

které se nacházejí v obtížné životní situaci, se kterou si nevědí rady a 

potřebují se zorientovat a hledat způsoby řešení. Bezpečné, podpůrné 

prostředí, ve kterém je poskytováno odborné krizové a sociálně právní 

poradenství a individuální a párovou terapie. 

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. 

33. Občanské 

sdružení Otevřené 

srdce 

U Průhonu 23 

Praha 7 

 

 

 

 

„ Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

2 810 796 

 

 

 

 

150 000 130 000 Cílová skupina: matky s dětmi, které se ocitly v krizové situaci 

Azylové zařízení pro matky s dětmi, které se ocitly v krizové sociální 

situaci. Jsou zde  poskytovány sociální služby, prostřednictvím kterých  

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 2012 byly poskytovány soc. služby 5ti 

členné rodině, a dvěma matkám samoživitelkám s jedním a se dvěma 

dětmi z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

34. Občanské 

sdružení TŘI 

Sokolská 584 

Čerčany 

„Hospic Dobrého 

pastýře 

v Čerčanech“ 

26 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 100 000 Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři 

Poskytování zdravotně sociálních služeb: lůžkový hospic (kapacita 30 

lůžek ), odlehčovací pobytové a terénní služby, centrum denních služeb, 

půjčovna  zdravotních a kompenzačních pomůcek, odborné sociální 

poradenství, domácí péče, ambulance paliativní medicíny a léčby 

bolesti, dobrovolnický program, vzdělávací centrum. Pacienty 

lůžkového hospice jsou nemocní s krátkou prognózou přežití; 

v naprosté většině s pokročilým nádorovým onemocněním. Průměrná 

délka pobytu jsou 3 - 4 týdny.  

Přínos pro Prahu 1:  

V roce 2012 bylo přijato 135 pacientů, z toho 4 pacienti z P1 na 132 

lůžkodní. Dotace bude využita na provozní náklady 
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35. OKAMŽIK -  

sdružení pro 

podporu nejen 

nevidomých 

občanské sdružení 

Nemocniční 662/7 

Praha 9 

„ NESLEPO aneb 

zpřístupnění výstavy 

nevidomým 

návštěvníkům 

galerie“ 

23 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 300 0 Cílová skupina: lidé se zrakovým postižením 

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.  

Cílem je podpořit integraci nevidomých netradiční formou spojení 

výstavy vizuální (Praha fotografická) s výtvarnou výstavou nevidomých 

tvůrců v galerii na Staroměstském náměstí a  zpřístupnit výstavu 

návštěvníkům z řad nevidomých občanů z P. Vytvořit komunikační a 

informační materiál pro nevidomé návštěvníky zpracování popisek 

v Braillově písmu k sochám nevidomých  sochařů,  zpracování popisu 

pro nevidomé u vybraných fotografií v Braillově písmu a jejich 

převedení do hmatem vnímatelné podoby pomocí zařízení, které 

umožňuje převést černobílý obrázek do typografické podoby, do 

reliéfního zobrazení. 

Přínos pro Prahu 1: 

Předpokládaný počet účastníků je 100 zrakově postižených z P1, 

projektu se mohou zúčastnit i děti ze škol pro nevidomé, které sídlí 

v P1. 

Dotace bude využita na provozní náklady.. 

36. Senior fitnes 

občanské sdružení 

Ostrovského 94/22 

Praha 5 

„ Pohybové a 

duševní aktivity pro 

seniory z Prahy 1“ 

108 700 

 

 

 

 

54 000 0 Cílová skupina: senioři 

Cvičení pro seniory v tělocvičně, v bazénu, pravidelné hodiny bridge, 

psychohygienická sezení.  Cíle projektu: zlepšení a stabilizace fyzické 

kondice, trénink  a stabilizace psychické kondice, paměti apod., 

možnost navázat nové sociální vazby, aktivní trávení volného času. 

Projekt je již realizován v MČ 2, 5, 6 a 10. Termín zahájení:  1. 6. 

ukončení 31. 12. 2013. 

Přínos pro Prahu 1: 

Nabídka pro seniory z Prahy 1 na aktivní trávení volného času. 

Dotace bud použita na provozní náklady 

37. Sdružení pro 

komplexní péči 

při dětské 

mozkové obrně 

(SDMO) 

občanské sdružení 

Klimentská  1236/9 

Praha 1 

„ Sociální služby ve 

Středisku ucelené 

rehabilitace při 

DMO“ 

1 550 572 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 520 10 000 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením 

Poskytování sociálních služeb v bezbariérovém Středisku ucelené 

rehabilitace, které vedou k udržení zdravotního stavu lidí s DMO, 

zvyšují jejich schopnosti a dovednosti.  Nabídka  využití volného času,   

navazování nových kontaktů nejen s osobami se stejným typem 

postižení, ale i se zdravou populací. Poskytování poradenství a činnost 

Job klubu (podpora a pomoc při hledání zaměstnání). 

Přínos pro Prahu 1:   

Projekt je ojedinělý a doplňuje síť služeb v Praze 1. 3 klienti z P1 

Dotace bude využita na provozní náklady 
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38. Sdružení pro 

rehabilitaci osob 

po cevních 

mozkových 

příhodách 

občanské sdružení 

Elišky Peškové 17 

Praha 5 

 

„Klub CMP“ 804 640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 200 0 Cílová skupina: senioři 

Cílem projektu je zajišťování rehabilitace, rekondice, sociálního 

a zdravotního poradenství, fyzioterapie, logopedické terapie 

a rekondičních pobytů pro pacienty po cévních mozkových příhodách 

v rámci činnosti Klubů CMP a fyziocentra v Praze.  

Pomocí zdravotní a sociální rehabilitace se snaží sdružení vyvést 

pacienta z izolace a naučit ho ve skupině stejně postižených novým 

návykům.  

Přínos pro Prahu 1: 

Zdravotní, psychická a sociální stabilizace osob s poškozeným zdravím 

následkem CMP. Sdružení předpokládá, že by  do Klubu docházelo cca 

15 klientů z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

39. Speciálně 

pedagogické 

centrum Klič  

Školská právnická 

osoba 

Vodičkova 791/41 

Praha 1 

„Pomoc osobám 

handicapovaným 

Socioterapeutické 

služby pro rodiče 

dětí 0 - 15 let“ 

165 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 000 0 

 

Cílová skupina: děti 0-15 let s handicapem, jejich rodiče, MtŠ a ZŠ, 

odbory samosprávy, lékaři 

Speciálně pedagogické centrum vzniklo transformací Rodinného 

poradenského a integračního centra Klíč (změna fyzické osoby na 

právnickou). Rozšiřuje své poradenské a sociálně terapeutické služby 

pro obyvatele Prahy 1, zejména pro rodiny s dětmi s handicapem ve 

věku 0-15 let.  

Přínos pro Prahu 1: 

SPC Klíč přináší možno metodické a poradenské pomoci všem školám 

a školským zařízením v Praze 1. Nabízí koncepční materiály, které 

mapují oblasti této péče - např. komunitní plánování, rozvoj sítě škol a  

podpůrných aktivit pro tuto oblast. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

40. Společnost DUHA 

– integrace osob 

s mentálním 

postižením 

občanské sdružení 

Českolipská 621 

Praha 9 

„Chráněné bydlení 

Praha 1“ 

434 100 

 

 

 

 

150 000 20 000 Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením 

Posláním Chráněného  bydlení v bytě Řeznická 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. 
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41. Společnost pro 

podporu lidí 

s mentálním 

postižením v ČR 

občanské sdružení 

Ječná 1434/11 

Praha 2 

 

„ Socioterapeutické 

kurzy tělesného a 

duševního rozvoje 

v komunikaci u osob 

s mentálním a 

kombinovaným 

postižením“ 

80 000 

 

 

 

 

40 000 0 Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením a  

pečující osoby 

Hlavním cílem ke zkvalitnění života postižených je celoživotní 

vzdělávání, sportovní aktivity a společenské akce. Léčebná tělesná 

výchova pod vedením fyzioterapeutky a kurzy plavání zlepšují fyzickou 

i psychickou kondici a integraci do společnosti. 

Přínos pro Prahu 1: 

3  klienti s trvalým bydlištěm v Praze 1. 

42. Starokatolická 

církve v ČR 

COMMUNIO 

účelové zařízení 

církve 

Karolíny Světlé 21 

Ústředí:  

Na Bateriích 93/27 

Praha 6 

„ COMMUNIO – 

sociálně pastorační 

a informační 

středisko Praha „ 

633 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 000 40 000 Cílová skupina:  zdravotně postižení, senioři, osoby sociálně 

handicapované, dětí a mládež 

COMMUNIO je místo,   kde uživatel najde odbornou pomoc a péči a 

zároveň místo, kde může překonat  svou sociální izolaci a osamělost a 

kde má možnost objevovat a rozvíjet své dovednosti a schopnost 

Středisko nabízí psychologické poradenství (pomoc v životní krizi, 

doprovázení unést těžké situace), právní poradenství,  kulturní a 

seberealizační činnost (volnočasové aktivity, podpora na zvyšování 

šancí na zaměstnanost klientů, klubové akce), služby dětem a mládeži 

(zájmové aktivity, návštěvy kulturních zařízení) 

Přínos pro Prahu 1:  

Hlavní přínos projektu vyplývá z  jeho komplexnosti, dostupnosti 

služeb, z podpory lidí  handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže a 

integrační charakter těchto aktivit. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

43. Středisko 

křesťanské 

pomoci Horní 

Počernice 

Křovinovo nám. 

11/16 

Praha 9 Horní 

Počernice 

„SKP HOPO - 

Azylový dům“ 

7 255 000 

 

 

 

30 000 0 Cílová skupina: osoby pečující o dítě (matky či otcové, prarodiče či 

příbuzní) v nepříznivé sociální situaci se ztrátou bydlení 

Azylový dům (kapacita 75 osob) poskytuje zázemí a podporu rodinám 

 do vyřešení nepříznivé  situace s využitím jejich vlastního potenciálu. 

Umožňuje zachování tradiční rodiny a její návrat do standardních 

podmínek života. Přispívá k řešení obtížných životních situací občanů a 

také ke snížení nutné finanční podpory těchto rodin z veřejných zdrojů .  

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2012 využila služeb Azylového domu 1 rodina se třemi dětmi 

z Prahy 1.Spolupráce s OPD OSZ. 

44. Středisko 

křesťanské 

pomoci 

KC Maják 

účelové zařízení 

církve 

Ječná 545/19 

Praha 2 

 

„Nízkoprahové 

zařízení Maják“ 

2 154 503 

 

 

90 000 0 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy 

Projekt obsahuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 

Základním prostředkem pro navázání kontaktu je nabídka 

volnočasových aktivit, cílem je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže 

předcházením nebo  snížením sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících s  jejich způsobem života.  Služba obsahuje výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů 
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 (Centrum důvěry).  KC Maják organizace také jednorázové akce, 

osvětové programy (koncerty, videoprojekce, výstavy, sportovní turnaje 

, víkendové akce a letní stanový tábor). 

Přínos pro Prahu 1: 

Zařízení neeviduje bydliště uživatelů. Služby jsou poskytovány 

anonymně převážně uživatelům z nejbližšího okolí.  

Příspěvek bude použit na provozní náklady. 
45. Studio OÁZA 

Kulturní centrum 

pro mentálně 

postižené 

občanské sdružení 

Říční 6 

Praha 1 

 

„ Rozvoj kulturních 

a uměleckých aktivit 

lidí s mentálním 

postižením“ 

900 000 

 

 

 

 

 

 

200 000 30 000 Cílová skupina: lidé s mentálním postižením 

Cílem  projektu je rozvoj  kulturních a společenských aktivit mentálně 

postižených. Organizování pravidelných kroužků zájmové umělecké 

činnosti a dalších akcí, přispívajících integraci postižených a jejich 

zapojení do společenského života.  

Přínos pro Prahu 1:  

Studio OÁZA je nejen centrem pro mentálně postižené, ale i pro řadu 

lidí, kteří jim pomáhají nebo chtějí pomáhat. Významný je zájem a 

pomoc mladých lidí, studentů, kteří se zde mnohdy poprvé setkávají 

s mentálně postiženými a nacházejí v kontaktu s nimi často nový 

rozměr svého života.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

46. Škola SPMP 

Modrý klíč 

občanské sdružení 

Smolkova 567/2 

Praha 4 

„ Škola Modrý klíč, 

denní stacionář, 

týdenní stacionář, 

odlehčovací služby“ 

24 511 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 900 20 000 Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním postižením a 

kombinovanými vadami 

Modrý klíč poskytuje kromě základních činností včetně stravování 

činnosti fakultativní jako je doprava, fyzioterapie, zájmová činnost. Pro 

každého uživatele s mentálním postižením je zabezpečen výchovně 

vzdělávací a aktivizační program, který je zaměřen k rozvoji jeho 

osobnosti s cílem dosáhnout jeho maximální možné socializace. Služby 

jsou poskytovány celkem pro 115 osob v denním a týdenním zařízení.  

Modrý klíč žádá o příspěvek na osobní asistenci pro čtyřleté dítě 

s těžkým mentálním postižením, o které pečuje od listopadu 2011. 

Rodina se nyní z Prahy 1 přestěhovala na Prahu 12. 

Přínos pro Prahu 1: 

Po úmrtí klienty s těžkým postižením z P1, které Modrý klíč poskytoval 

po řadu let pobyt v týdenním stacionáři a v odlehčovací službě, je od 

roku 2011 v péči Modrého klíče čtyřleté dítě s těžkým mentálním 

postižením, které bydlelo v Praze 1.   
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47. YMCA Praha 

občanské sdružení 

Na Poříčí 12 

Praha 1 

„ Správná cesta 

s Rodinným centrem 

YMCA“ 

90 032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 080 10 000 Cílová skupina: děti/rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí 

(např. matka samoživitelka, jeden nebo oba rodiče pocházejí ze země 

mimo EU, jeden z rodičů je nezaměstnaný apod.), převážně žijící na 

území MČ Praha 1 

Rodinné centrum YMCA podporuje  rozvoj sociálních, kulturních a 

dalších dovedností, snaží se o harmonický rozvoj dětské osobnosti, o 

zvyšování rodinné kompetence a pomáhá k seberealizaci dětí, které jsou 

ohrožené sociálním vyloučením nebo přicházejí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Projekt obsahuje výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti. 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: 

Udržení a rozšíření nabídky volnočasových aktivit s doprovodnými 

terapeutickými službami pro děti/rodiče ze sociálně znevýhodněného 

prostředí z  Prahy 1. Předpoklad je, že projekt osloví cca 40 dětí.  

48. Židovská obec 

účelové zařízení 

církve 

Maiselova 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory“  

5 802 930 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 40 000 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. Programy se týkají, poradenství, podpůrných 

rozhovorů,  prevence fyzických a duševních poruch, roznášky obědů, 

pochůzek, doprovodů a aktivizačních činností.  Židovská obec 

provozuje také Komunitní rodinné centrum, které vytváří prostor pro  

setkávání generací  nad různými tématy.  

Přínos pro Prahu 1:  

Snadná dostupnost. Služeb využívá celkem cca 230 klientů, 30 z nich 

má trvalé bydliště v P1.  

Dotace bude použita na mzdu sociálního pracovníka, který poskytované 

služby zajišťuje.  
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49. 

 

ŽIVOT 90 

občanské sdružení 

Karolíny Světlé 18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Pomoc obětem 

domácího násilí 

v telefonické krizové 

pomoci – senior 

telefonu“ 

3 807 300 

 

 

 

 

 

95 000 40 000 Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory 

Poskytování anonymní telefonické krizové pomoci Senior telefonu, 

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.  

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:  

Na telefonickou krizovou pomoc se obrací ročně cca 12 000 klientů 

z celé ČR. Z  MČ Praha 1 volá přibližně 6% klientů, tj, 720 klientů.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

50. ŽIVOT 90 

občanské sdružení 

Karolíny Světlé 18 

Praha 1 

 

„Služby pro oběti 

domácího násilí 

v sociálním 

odborném 

poradenství pro 

občany Prahy 1“  

865 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 000 0 Cílová skupina: senioři 

Sociální  odborné poradenství poskytuje velmi užitečnou a potřebnou 

pomoc seniorům zasaženým domácím násilím, kteří často opakovaně 

potřebují probrat svoji situaci v bezpečném prostoru a získat tak i 

odvahu na řešení krizové situace s využitím dostupné pomoci. Součástí 

projektu je sociální poradna, kam se mohou senioři obracet osobně. Zde 

mohou, v  přímém kontaktu,  formou poradenského procesu, probrat 

svoji situaci se sociální pracovnicí. Součástí sociální poradny je 

poskytování skupinového poradenství klubu Kontakt, který pomáhá 

seniorů zasaženým domácím násilím zmírňovat svoji osamělost a 

sociální vyloučení. Pozitivním aspektem je návrat seniorů do 

společnosti. 

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. 

 Celkem   5,264.855,- 1,500.000,-  

 

 

 

 


