Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ13_0461 ze dne 18. 06. 2013

Číslo
Projektu
Č. p.

Přidělení finančních prostředků v rámci grantového programu
JEDNIČKA PRO ROK 2013 – podpora MHMP v sociální oblasti
K rozdělení je částka: 249 000 Kč

Organizace

1.

2.

Název projektu

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

Středisko
křesťanské
pomoci - KC
Maják

„ Nízkoprahové
zařízení Maják“

Celkové
náklady
na
projekt

Požadova
ná částka

Navržená
částka

Popis projektu
Přínos pro MČ Praha 1

3 388 442

100 000

20 000

2 154 503

100 000

70 000

Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným nebo duševním
postižením
Terénní služba poskytuje široké spektrum služeb,
zaměřených na zabezpečení potřeb osob, které jsou denně
odkázány na trvalou pomoc druhého z důvodu vysokého
věku nebo fyzického i psychického onemocnění. Je pro ně
možností, jak zůstat ve svém domácím prostředí, aniž by
byla dotčena kvalita jejich života. Pomáhá snižovat sociální
izolaci a podporuje rodiny v péči o své blízké v domácím
prostředí. Součástí služby je i půjčování kompenzačních
pomůcek.
Přínos pro Prahu 1:
Snížení tlaku na sociální lůžka, zkrácení doby pobytu ve
zdravotnických zařízeních.
Služba je poskytována 2 klientům z P1, do konce roku
přepokládá organizace rozšíření jejich počtu na 3.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy
KC Maják vytváří prostředí pro děti a dospívající mládež,
které jim pomáhá pozitivně rozvíjet svou osobnost a
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účelové zařízení
církve
Ječná 545/19
Praha 2

3.

Středisko
sociální služeb
příspěvková
organizace
Dlouhá 23
Praha 1

„ Pečovatelská
služba“

785 600

100 000

90 000

4.

Prev-Centrum
občanské
sdružení
Meziškolská
1120/2
Praha 6

o. s. PrevCentrum,
Nízkoprahové
služby“

1 861 088

50 000

50 000

smysluplně trávit volný čas. Díky projektu tohoto
nízkoprahového zařízení se daří u dětí překonávat jejich
mnohdy nepříznivou životní situaci nebo jen nedostatek
motivace ke změně, a nastartovat či podpořit jejich osobní
růst směrem k samostatnosti, a to v rozhodování,
organizování volného času, a také ke změnám jejich
chování. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a
zájmů (Centrum důvěry).
Přínos pro Prahu 1:
Služba nízkoprahového zařízení je poskytována dětem a
mládeži anonymně, tzn. že není evidováno bydliště
uživatelů. Zařízení se nachází na rozhraní MČ P1 a MČ P2
a jeho služby využívají také děti a mládež žijící a studující
v Praze 1.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Provozování Denního stacionáře v DPS Týnská 17, P1.
Cílem je podpora rodin, které usilují o to, aby jejich blízký
mohl zůstat v přirozeném sociálním prostředí, ale nemohou
být s ním celý den doma. Služba pomáhá klientům v
oblasti osobní péče zabezpečením základních potřeb a snaží
se eliminovat jejich samotu a nepotřebnost. Důležitým
aspektem je kontakt s okolím a začlenění.
Přínos pro Prahu 1:
Denní stacionář má kapacitu 8 klientů.
Služby využívá 6 klientů - občanů Prahy 1.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 12 do 20 let
Poskytování bezplatných nízkoprahových služeb pro
neorganizované děti a mládež, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy. Cílem je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a
zdravotních rizik, souvisejících se způsobem jejich života,
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5.

ŽIVOT 90
občanské
sdružení
Karolíny Světlé
286/18, Praha 1

Celkem:

„ Pečovatelská
služba
ŽIVOTA 90“

1 092 000

100 800

19 000

450 800

249 000

umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální
situace. Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén
představuje volnočasové a sociální zařízení, které účinně
spojuje volný čas s prevencí a sociálními službami.
Sociálně terapeutický program UNCLE, lektorovaný ve
spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. m Prahy,
předchází svým zaměřením rozvoji rizikového chování u
ohrožených jedinců a brání tak recidivě jejich trestního
jednání a vážnějším prohřeškům vůči společenským
normám.
Přínos pro Prahu 1:
Služba je poskytovaná anonymně.
Úzká spolupráce s OPD OSZ, se sociálními kurátory z P1 a
s výchovnými poradci ZŠ/SŠ.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
Cílová skupina: senioři
Terénní a ambulantní sociální služba poskytovaná ve
vymezeném čase občanům Prahy, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu vysokého věku, zdravotního
postižení či chronického onemocnění. Cílem je snížení
sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik, narušení
izolace uživatelů, stabilizace a posílení jejich schopností a
dovedností, a zprostředkování kontaktů se společenským
prostředím.
Přínos pro Prahu 1:
Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 je součástí komplexního
programu Domov je doma, který usiluje o ucelené,
holistické řešení životních problémů starších lidí.
6 klientů z Prahy 1, plán do konce roku 10 klientů.
Příspěvek bude použit na provozní náklady.
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