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Rozdělení finančních prostředků ve výši 2,400.000,- Kč 
v rámci grantu 

„JEDNI ČKA PRO ROK 2011“ 
 A – sociální oblast 
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Organizace 

 

Název projektu 

 

Celkové 
náklady na 

projekt 
 

 

 

Požadovan
á částka 

 

Schválená 
částka 

 

Popis projektu 

Přínos pro MČ Praha 1 

1. ACORUS 
občanské 
sdružení 
Podvinný mlýn 
669 
Praha 9 

„ Acorus – pomoc 
obětem domácího 

násilí“ 

4 809 383 50 000 50 000 Cílová skupina: 

Oběti domácího násilí 

Cílem kontinuálního projektu je poskytnout osobám ohroženým 
domácím násilím včasnou víceúrovňovou komplexní pomoc 
v překonávání nepříznivé sociální situace, směřující k  rozvoji 
samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti 
násilí.  . Organizace nabízí bezplatné semináře pro pracovníky 
sociálních odborů městských částí.  

Přínos pro Prahu 1 

V roce 2010 byly v dlouhodobá péči o 3 klientky z P1. 

Protože MČ Praha 1 nemá pro oběti domácího násilí (matky 
s dětmi) zařízení, které by poskytovalo spolu s komplexní 
socioterapeutickou pomocí také ubytovací zařízení, může 
přednostně využívat těchto služeb. ACORUS tak svojí nabídkou 
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pomoci pro občany z Prahy 1 doplňuje záchytnou sociální siť  
Prahy 1. péče o 3 klientky z P1. 

S organizací dlouhodobě spolupracují OSZ a  sociální kurátor 
z P1p. Pěnkava., Dotace bude použita na provozní náklady 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMA 
FEMINA 
občanské 
sdružení 
Karolíny Světlé 
1035/17 
Praha 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ALKOPOINT – 
motivační 

poradenství a 
podpora závislým 

na alkoholu a 
jejich rodinám“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

775 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: osoby ohrožené sociálně patologickými jevy 
(závislostí na návykových látkách) 

Cílem projektu je poskytovat 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. 
Osoby, které využijí zdarma podpůrný motivační program získají 
informace o svém problému (problém jak žena propadají se do 
závislosti na alkoholu, tak osoby v jejím okolí – tzv. 
„spoluzávislí“) , podporu v jeho efektivním a včasném zvládání i 
konkrétní dovednosti.  Je jim nabídnuta pomoc 

 s nástupcem do léčení jsou provedena další preventivní opatření 
(např. změna nevhodného zaměstnání, zejména v rodinných 
vztazích) a 

s hledáním motivace k hlubší a trvalejší změně životního stylu. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Podíl uživatelek a osob blízkých z Prahy 1 bude představovat 
stejně jako v loňském roce nejméně 7,2% z celkové kapacity.  
Zviditelnění Prahy 1 jako progresivní MČ, která je ochotna 
podporovat novou a ojedinělou sociální službu.  

3. Asociace 
pomáhající 

„ Rekondiční 
pobyty pro děti a 

969 000 50 000 50 000 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (lidé 
s poruchami autistického spektra – PAS), rodiny pečující o lidi 
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lidem 
s autismem – 
APLA Praha, 
Střední Čechy 

občanské 
sdružení 

Braunerova 
1011/3 

Praha 17 – Řepy 

 

 

 

 

 

mladé lidi 
s poruchami 
autistického 
spektra“ Pro 

rodiče bez rodičů“ 
s podporou služby 
osobní asistence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s PAS 

Cílem projektu je zlepšit situaci a zkvalitnit život dětí a mladých 
lidí s austismem, kteří žijí na území MČ Praha 1,  a podpořit 
jejich rodiny poskytováním odlehčovací služby osobní asistence.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: 

V rámci služby osobní asistence a odlehčovací služby nabídne 
organizace nejméně  9ti osobám s poruchami autistického spektra 
ve věku od 5 do 30 let možnost se zúčastnit tradičních 
rekondičních pobytů  „Pro rodiče bez rodičů“. Program obsahuje 
sociální rehabilitaci, relaxační aktivity, prevenci nežádoucího 
chování a nácvik sociálních a komunikativních dovedností. Na 
tábor jsou přednostně přijímány děti s těžšími poruchami chování 
(agresivní nebo autoagresivní chování, stálý křik aj.) 

4.  Acociace 
pomáhající 
lidem 
s autismem – 
APLA Praha, 
Střední Čechy 

občanské 
sdružení 

„ Odborné 
sociální 

poradenství lidem 
s autismem žijícím 

na území MČ 
Praha 1 a podpora 

jejich rodin“ 

2 245 000 100 000 0 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (lidé 
s poruchami autistického spektra – PAS),  rodiny pečující o lidi 
s PAS 

Cílem projektu je zabezpečit vhodný rozvoj komunikace u lidí 
s poruchami autistického spektra pomocí sociální péče a umožnit 
jim kvalitní život odpovídající jejich schopnostem a zdravotnímu 
stavu. Odborní poradci docházejí do škol, pomáhají s tvorbou 
individuálních vzdělávacích plánů, radí, jak vytvořit přijatelné 
podmínky a tím pomáhají   pedagogům v Praze 1. Daří se tak 
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Braunerova 
1011/3 

Praha 17 - Řepy 

 

 

umístit dítě s autismem do školského zařízení nebo ho zde za 
pomoci osobních asistentů.udržet, což je předpokladem pro jeho 
začlenění do společnosti. Pravidelné přednášky a služba osobní 
asistence pomáhá i rodičům vrátit se do pracovního procesu. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  6  klientů z Prahy 1 

Širší osvěta pomůže zdravým občanům Prahy 1 přijmout lidi 
s handicapem  a  lidem s autismem pomůže najít lepší uplatnění. 
Mnoho PR akcí této organizace informující veřejnost o 
problematice autismu se v průběhu roku bude odehrávat na území 
Prahy 1. 

5. Amelie 

občanské 
sdružení 

Kurta Konráda 
15, Praha 9 

„Centrum Amelie 
Praha:  

sociálně 
aktivizační služby 
pro onkologicky 
nemocné a jejich 

blízké“ 

1 254 808 107 552 0 Cílová skupina: onkologicky nemocní a jejich blízcí 

Cílem projektu je poskytovat psychickou a sociální podporu a 
pomoc lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinám a 
blízkým v Praze. 

Sociálně-aktivizační služby jsou poskytovány ambulantně 
v prostorách Centra Amelie na Praze 8, Šaldova 15 a jsou 
zaměřeny tak, aby působily jako prevence sociálního vyloučení a 
uspokojily specifické potřeby této klientely. Kromě 
volnočasových aktivit může klient využít i základní poradenství , 
tj. individuální konzultace u psychoterapeuta.  

Dotace bude použita na provozní náklady  

Přínos pro Prahu 1: 

Předpokládaný počet uživatelů v roce 2011 je 250 osob, z toho 
nejméně 50 z MČ Praha 1. Amelie spolupracuje s lékaři a 
zdravotnickými zařízeními v Praze 1, kam jsou distribuovány 
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informační materiály o nabídce a službách tohoto občanského 
sdružení. 

6. Asistence 

občanské 
sdružení 

V pevnosti 4, 
Praha 2 

„Služby osobní 
asistence pro 

občany městské 
části Prahy 1“ 

126 546 38 546 30 000 Cílová skupina: osoby s tělesním postižením 

Osobní asistence je pro člověka s tělesným a kombinovaným 
postižením jedním ze základních předpokladů k aktivnímu 
životu. Organizace podporuje své klienty tak, aby mohli žít 
způsobem života, který si sami zvolí. Důraz klade na individuální 
přístup a respekt k osobnosti klienta. 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.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos  pro Prahu 1: 

Projekt se týká Petra Sedláčka, Havelská 29, Praha 1, který se 
pohybuje na elektrickém vozíku a ke všem denním činnostem 
využívá pomoc osobního asistenta.  Na všechny aktivity (plavání, 
jízda na koni, rehabilitace, práce v keramické a textilní dílně, 
literární cvičení aj)  využívá pomoc osobního asistenta v rozsahu 
110 hodin měsíčně  

7. 

 

 

 

 

Arcidiecézní 
charita 

účelové zařízení 
církve 

Londýnská 44, 
Praha 2 

„ Nízkoprahové 
denní centrum 

Azylového domu 
sv. Terezie“ 

 

 

1 706 000 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Azylový dům sv. Terezie poskytuje kontinuálně od r. 1998 
sociální služby zaměřené na komplexní pomoc lidem bez 
přístřeší. Středisko zastřešuje azylový dům, noclehárny a 
nízkoprahové denní centrum. Součástí programu je  i  sociální 
poradenství.  

Dotace bude použita na provozní náklady 
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Přínos pro Prahu 1:   

Nízkoprahová služba je poskytována anonymně. 

Azylový dům sv. Terezie se nachází v Praze 8. Služby, určené 
všem, kteří se ocitli v sociální tísni, způsobené především ztrátou 
bydlení,  jsou  zaměřené na  uspokojování základních životních 
potřeb (hygiena, ošacení, jídlo, teplo). Jsou využívány též klienty 
z Prahy 1 nebo těmi,  kteří se zde zdržují trvale. To má velký 
preventivní význam – dochází k předcházení a eliminování 
sociálně patologických jevů spojených s bezdomovectvím 
(pouliční žebrota, drobná kriminalita, znečišťování veřejných 
prostor, trávení času na nevhodných místech, nelegální nocování 
v nouzových a nevhodných prostorách apod.). Zaměstnanci 
azylového domu pravidelně spolupracují se sociálními kurátory 
z P1.  

8 

. 

Asociace rodičů 
a přátel dětí 
nevidomých a 
slabozrakých 
v ČR 

občanské 
sdružení 

Strašnická 27, 
Praha 10 

„Zazvoň u nás 
2011“ 

174 500 154 500 20 000 Cílová skupina: rodiny nevidomých dětí 

Cílem integračního projektu je podpora postižených dětí, které 
jsou integrovány v běžných školách,  a jejich rodičům. Důraz je 
kladen  na vzdělávání, na zvyšování dostupnosti speciálních 
učebnic, na smysluplné  využití volného času, na informování 
veřejnosti o problémech a úspěších postižených dětí. 

Dotace bude použita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Do projektu bylo zapojeno 25 rodin z Prahy1. Praha 1 je místem 
s velkou koncentrací zařízení a organizací, které sdružují  osoby  
s postižením zraku. Asociace vede odborné semináře na 
pedagogické fakultě UK v Praze a využívá skladové prostory 
Provincie bratří františkánů v Praze 1 na Jungmannově náměstí,  
které  slouží jako úschovna a půjčovna učebnic a materiálů 
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v Braillově písmu,  hmatových her a pomůcek. Podpora 
svépomocmé aktivity rodin nevidomých dětí posiluje pozici 
Prahy 1, která je již mnoho let otevřená potřebám nevidomých.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  

Hospicové 
občanské 
sdružení Cesta 
domů 

Bubenská 3 

 Praha 7 

„Poradna 
Hospicového 
občanského 

sdružení Cesta 
domů“ 

2 397 000 450 000 0 Cílová skupina: osoby zdravotně postižené 

Cílem sdružení je zlepšit podmínky péče o umírající, jejichž 
poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením, osamělostí a 
ztrátou lidské důstojnosti. V oblasti přímé pomoci provozuje 
zařízení kromě dalších aktivit i odborné osobní, telefonické a 
internetové sociální poradenství, které má za cíl poskytnout 
odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým a rovněž 
lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka.   

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:¨ 

Poradna je nizkoprahovým  zařízením (o klientech nejsou 
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shromažďovány osobní údaje),  které slouží všem zájemcům 
z celé ČR. Služby jsou tradičně využívány i  klienty z Prahy 1. 

10.  Hospicové 
občanské 
sdružení Cesta 
domů 

Bubenská 3 

Praha 7 

„ Odlehčovací 
služby 

Hospicového 
občanského 

sdružení Cesta 
domů“ 

1 627 735 350 000 100 000 Cílová skupina:  osoby se zdravotním postižení 

V oblasti přímé pomoci provozuje zařízení i odborné odlehčovací 
služby, prostřednictvím kterých jsou pracovníci zařízení 
nápomocni umírajícím lidem v zachování přirozených vazeb a 
umožňují jim zůstat v prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáhají 
jim při sebeobsluze, v kontaktu s vnějším okolním světem a 
podporují je v aktivizačních činnostech. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

Přínos pro Prahu 1:   

V roce 2010 využilo služeb 17 klientů mezi kterými byli o 
občané z Prahy 1. 

11.  Barevný svět 
dětí 

občanské 
sdružení 

Belgická 16 

 Praha 2 

„ Projekt „ 
KÁMOŠ“ 

1 700 212 215 000 150 000 Cílová skupina: děti z ohrožených rodin, děti s poruchami učení 
a chování, děti ohrožené sociální exkluzí, děti, které mají 
nařízený soudní dohled, děti zařazené do projektu Kámoš“ ve 
spolupráci s OPD OSZ MČ Praha 1 

Cílem projektu je zkvalitnění života dětí, které pocházejí 
z dětských domovů, z ohrožených rodin apod. Primárně se 
projekt zaměřuje na jejich vzdělávání, smysluplné trávení 
volného času a praktickou přípravu  pro život. Sekundárně se 
snaží stabilizovat situaci v rodině. Možnost využití osobní 
asistence. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Od roku 2004  jsou děti  z Prahy  1 zařazováni do projektu 
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„Kámoš“ ve spolupráci s OPD  OSZ a se školami z Prahy 1. 

Předpokládaný počet osob zapojených do projektu pro rok 2011 
je: 

10 dětí a 10 rodin z Prahy 1. 

12. CONCORDIA 
PAX 

občanské 
sdružení 

V Holešovičkách 
41/94 

 Praha 8 

„ Informa ční a 
organizační 
zabezpečení 

ozdravných  a 
rekreačních 
pobytů pro 
seniory“ 

74 000 30 000 0 Cílová skupina: senioři z Prahy 1 

Cílem projektu je udržet a dále zvýšit úroveň služeb seniorům, 
kteří se zúčastňují ozdravných a rekreačních pobytů, 
organizovaných o. s. Concordií  Pax.  Organizace by ráda zavedla 
oboustrannou  internetovou komunikaci formou www.stránek,  
na níž se klienti často dotazují.  

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: 

Rekreací využilo v roce 2010 cca 315 obyvatel z P1. MČ P1 
přispívá ze Sociálního fondu  částkou 90 Kč/osoba/den do 
vyčerpání  částky v rozpočtu SF schváleném  ZMČ P1 v rozpočtu  
SF. 

13.  CZP Kraje 
Praha – 
Centrum pro 
zdravotně 
postižené 
občany pro 
Prahu 1 a 7 
občanské 
sdružení 

Rybná 24 

„Informa ční 
centrum pro 

seniory“ 

(sociálně 
aktivizační služba 

pro seniory a 
podpora vstupu 
osob ZP na trh 

práce) 

252 800 116 800 0 Cílová skupina: zdravotně postižení a senioři z Prahy 1 

Organizace poskytuje kvalifikovanou, široce dostupnou 
odbornou pomoc občanům, kteří se,  v důsledku svého špatného 
zdravotního stavu, dostali do obtížné životní situace a bez 
odborné pomoci ji nemohou vlastními silami zvládnout nebo 
vyřešit. Služby sociální intervence jsou jim poskytovány 
ambulantní formou e bezplatně.  Dotace bude využita na 
provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: ¨ 
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Praha 1 

 

Zázemí poradny a klubovny nabízí síť služeb, pravidelně zde 
probíhají schůzky a besedy a volnočasové aktivity pro 
handicapované spoluobčany a osamělé seniory.  

Práce s osobami se ZP – vytváření simulovaných pracovních 
pohovorů  a základní odborný výcvik. Na otevřeném trhu se 
uplatnily v současné době dvě klientky z P1, se kterým je 
organizace nadále v kontaktu a podporuje je v udržení si 
pracovního místa.  

14.  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“ 

1 968 100 80 000 80 000 Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené 
negativními faktory v prostředí – domácí násilí, závislost na 
rodině (syndrom CAN) 

Význam linky důvěry je umocněn nostop provozem a širokou 
nabídkou možnosti kontaktu – telefonické hovory, internetové 
poradenství, kontakty prostřednictvím chat a skype. Linka důvěry 
DKC je jedinou takto specializovanou linkou důvěry v ČR, je 
nejsnazší, nejdostupnější a nejméně nápadnou cestou k pomoci 
ohroženým dětem.  

Dotace bude využita na provoní náklady.  

Přínos pro Prahu 1: 

Linka důvěry je krizovým záchytným bodem syndromu 
zneužívaného, týraného, zanedbávaného dítěte významně 
přispívá k detekci ohrožených dětí. Ročně je přijato 
prostřednictvím Linky důvěry DKC cca 2 700 osob. Vzhledem 
k anonymitě volajících nelze vyčíslit počet uživatelů služby 
z MČ Praha 1 

15.  DIAKONIE „ Terénní práce 1 301 520 117 000 50 000 Cílová skupina: děti a mládež 
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ČČE 

 Středisko 
křesťanské 
pomoci v Praze 

 účelové zařízení 
církve 

 Belgická 22 
 Praha 2 

v sociálně slabých 
rodinách“ 

Cílem projektu je navázání kontaktu s rodinou, vytvoření 
individuálního plánu pomoci rodině, snížení rizik opakovaného 
selhávání  rodin, které nejsou schopny zvládat problémy 
(ekonomické, bytové, vztahové) .  Odvrácení umístění dítěte do 
ústavního zařízení a jeho zachování v rodině, pomoc  při 
navrácení dítěte z ústavu do rodiny, posílení a stabilizace 
rodinného prostředí, zlepšení komunikace, nabídka 
volnočasových aktivit pro děti. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: Celkem bude v roce 2011 podpořeno 40 až 
50 rodin a 60 dětí, z toho 7 – 10 rodin z P1.  

16. DIAKONIE 
ČČE – Středisko 
křesťanské 
pomoci 

 účelové zařízení 
církve 

 Belgická 22 
Praha 2 

„ Dobroduš – 
následná péče pro 

lidi s duševním 
onemocněním“ 

1 506 420 90 000 20 000 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

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 relapsům duševní 
nemoci, zhoršování symptomů nemoci, odvrácení opakovaných 
hospitalizací a předcházení sebevražedným tendencím těchto 
klientů.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: V roce 2010 byla poskytována služba 4 
klientům z P1. V současnosti jsou v jednání další žádosti z MČ 
Praha 1 na začlenění do tohoto programu. 

17. Farní charita 
Praha 1 Nové 

„ Program Máří, 1 612 887 300 000 50 000 Cílová skupina: ženy v sociální nouzi a lidé bez domova 
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Město, 
účelové zařízení 
církve 

Jungmannovo  
nám. 18 

Praha 1  

 

terénní služba, 
poradna pro ženy 
v sociální nouzi“ 

Cílem celého programu je pomáhat sociálně vyloučeným ženám 
začlenit se zpět do majoritní společnosti a ženám, které se ocitly 
v ohrožení sociální okluzí pomáhat stabilizovat jejich situaci. 
Současně s tím činit takové kroky, které v budoucnu zabrání 
opětovnému zhoršení situace. Po zajištění základních životních 
potřeb je možno s klientkami pracovat např. v motivačním 
výtvarném ateliéru Plamen poznání, kde je vytvořen bezpečný 
prostor s atmosférou důvěry a přátelství.   
Terénní část služby navázala 610 kontaktů s ženami v nouzi. 
Informovala je o možnosti navštívit poradnu a zmapovala jejich 
stav a možnou míru spolupráce na změně.  
Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Praha 1 velmi exponovaným místem, kde se shromažďují ženy, 
které se ocitly v ohrožení sociální okluzí.  Práce směřující 
k zařazení žen zpět do majoritní společnosti je přínosem i  pro 
Prahu 1.  

Organizace úzce spolupracuje  se sociálními kurátory z Prahy 1. 

18.  FOKUS Praha 

o. p. s. 

Dolákova 24 

Praha 8 

„ CDA Dům u 
Libuše“ 

3 301 800 80 400 80 000 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, 
osoby se zdravotním postižením 

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.  

Příspěvek bude použit na provozní náklady. 



 

13 
 

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. 

19. 

 

 

 

 

 

 

Oblastní spolek 
ČČK 

občanské 
sdružení¨ 

Hellichova 
632/11b, Praha 1 

 

 

„ Aktivní stáří“ 

 

 

 

 

 

 

99 500 

 

 

 

 

 

 

74 500 

 

 

 

 

 

 

20 000 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: senioři 

Cílem projektu je poskytnout  seniorům možnost aktivního 
trávení volného času. Na programu jsou techniky tréninku 
paměti, výtvarné činnosti, četba a cca 1x měsíčně přednáška buď 
zdravotní, případně cestopisná nebo s historickou tématikou. 
Senioři se účastní výletů do okolí Prahy, zájezdů, exkurzí a 
vánoční besídky.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Projekt umožní  aktivní trávení volného času  seniorům  z oblasti 
Hradčan a to díky pravidelným schůzkám během celého roku, při 
kterých senioři mohou udržovat kontakt se svými vrstevníky. 

20. Česká unie 
neslyšících 

občanské 
sdružení 

Dlouhá třída 
729/37 

Praha 1 

„Zajištění aktivit 
sociálního 

zaměření pro 
neslyšící seniory“ 

3 022 729 107 888 60 000 Cílová skupina: neslyšící senioři 

Komunikačně bezbariérové Centrum sociálních služeb poskytuje 
neslyšícím a osobám se sluchovým postižením sociálně 
aktivizační  a tlumočnické služby.  

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

V roce 2010 bylo evidováno 8 klientů z Prahy 1, někteří občané 
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P1 využívali služeb opakovaně bez registrace. Služby jsou 
k dispozici i široké veřejnosti, která se o problematiku osob se 
sluchovým postižením zajímá (např. studenti vysokých škol) a 
dále slyšícím rodinným příslušníkům, kteří hledají pomoc pro 
svého příbuzného, který ve vyšším věku ztratil sluch. V Centrum 
sociálních služeb tak dochází k přirozené integraci. 

21. Dílny tvořivosti 

občanské 
sdružení 

V Pevnosti 4 

Praha 2 

„ Sociální a 
pracovní 

rehabilitace – 
příprava na 
samostatný a 
aktivní život“ 

 

 

 

 

1 950 080 70 000 50 000 Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením  

Projekt napomáhá lidem po poškození či poranění mozku při 
návratu do aktivního života a zapojení do společnosti zejména 
prostřednictvím pracovního uplatnění. Nabízí službu  
terapeutické dílny a  služby podpůrné skupiny pro lidi 
s poškozením mozku.   

Terénní služba vede klienty k samostatnosti, ke snížení závislostí 
na sociálním systému a na pomoci rodinných příslušníků. 
Dochází ke zvýšení sebevědomí, sebedůvěry a celkovému 
zlepšení postavení klientů v rodině, v komunitě, ve společnosti.  

Požadovaná částka je určena na provoz. 

-------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Přínos pro Prahu 1:  

Služby  terapeutické dílně jsou poskytovány i občanům z Prahy 
1.  Terénní část se realizuje přímo na území MČ Praha 1, 
v přirozeném prostředí klientů.  

22. 

 

Domov sv. 
Rodiny 
účelové zařízení 

„ Canisterapie a 
arteterapie pro 

osoby s mentálním 

21 760 

 

20 000 

 

20 000 

 

Cílová skupina: osoby s mentální a kombinovaným postižením 
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církve 

Ulrychova 
1874/10 

Praha 6 

 

 

postižením“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie typu  AAA  (přirozený kontakt člověka a zvířete) je 
určena pro dvě dospělé osoby s mentálním postižením z Prahy 1, 
které žijí dlouhodobě v celoročním zařízení.. Pro projekt bude 
využito služeb odborných týmů o. s. Psi pro život.  

Artetarapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu 
jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění psychiky a 
mezilidských vztahů. Program prohlubuje estetické zájmy 
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 vytavení jejich prací v rámci vernisáží 
konaných v prostorách Domova sv.  Rodiny 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Projekt se týká dvou klientek z Prahy 1. Finanční příspěvek 
přispěje ke zkvalitnění života občanů, kteří z důvodu svého 
zdravotního postižení nemohou žít plnohodnotný život společně 
s rodinou.  

23.  Společnost 
DUHA – 
integrace osob 
s mentálním 
postižením 

občanské 
sdružení 

Českolipská 621, 
Praha 9 

„ Chráněné 
bydlení Řeznická“ 

492 048 50 000 30 000 Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením 

Projekt Chráněné bydlení umožní setrvat třem dospělým lidem 
s mentálním znevýhodněním (obyvatelům chráněného bytu 
Řeznická) za pomocí asistentů  v  přirozeném prostředí. Cílem je 
udržet služby tak, aby bylo možno zachovat stávající kvalitu 
života těchto klientů..  

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Ze tří obyvatel  chráněného bytu Řeznická, který je pronajatý MČ 
Praha 1, je jeden s trvalým bydlištěm v Praze 1. Projekt jim 
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umožní žít běžným způsobem života, srovnatelným se svými 
vrstevníky. 

Společnost DUHA nabízí dovednosti a spolupráci při vytváření 
komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. 

24.  Dům tří přání  
občanské 
sdružení, 

Karlovarská 
337/18, 

Praha 6-Ruzyně 

 

„Dobrovolníci  
v Domě tří přání“ 

185 708 170 908 60 000 Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi 

Cílem projektu je krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně-
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služby zkvalitňuje 
 zapojení dobrovolníků do chodu Domu Přemysla Pittra pro děti. 
Pro Dům tří přání je vedle výrazné pomoci při doučování dětí 
velkým pozitivem zvýšení rozmanitosti a intenzity 
volnočasových aktivit. 

 Dotace bude využita na provozní náklady.  

Přínos pro Prahu 1:   

V roce 2010 poskytlo toto sdružení služby 4 dětem a jejich 
rodinám z Prahy 1. Sdružení úzce spolupracuje s  OSZ OPD MČ 
Praha 1 

25. 

 

 

 

 

DOM 

občanská 
sdružení 

Braunerova 
431/22 

Praha 8 

 

„ DOMJOB“ 

 

 

 

 

983 000 

 

 

 

 

125 000 

 

 

 

 

70 000 

 

 

 

 

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 DOMJOB je připravit nezaměstnané mladé lidi z cílové 
skupiny pro samostatný život ve společnosti a jejich úspěšné 
zapojení na trh práce. Nastolení  pravidelnosti a řádu v životě 
klienta. Rozvíjení souboru vlastností a dovedností potřebných 
k samostatnému životu a zapojení do zaměstnání. Podporovaní  a 
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zprostředkovaní vstupu  klienta do dalšího vzdělávání a 
zaměstnání.  

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Projekt je otevřen všem mladým lidem z MČ Praha 1. DOM 
aktivně spolupracuje s OSZ OPD, se sociálními kurátory z P1. 
Dílna a obchod Košárna v  Rybné 25,  součást DOMJOB,  je v 
 P1 velmi populární. Klienti vyrábí a nabízí originální 
designované proutěné zboží, které si oblíbili jak obyvatelé Prahy 
1,  tak turisté a ostatní zákazníci.  

26. Elpida plus 

o. p. s.  

Na Strži 40 

Praha 4 

„ Stáří nás 
zpomalí, ale 
nenechme se 

zastavit“ 

1 569 542 94 170 20 000 Cílová skupina:  senioři 

Posláním projektu je nabídka aktivního trávení volného času se 
zdravotními prvky v prostorách Seniorcentra v Praze 4 . Centrum 
podněcuje zájem o smysluplnou činnost, organizuje společná 
setkávání, přednášky, sociální terapii, výtvarné dílny, jazykové a 
počítačové kurzy apod., klientům je k dispozici poradna a  Linka 
seniorů. Cílem je pomáhat seniorům stát se samozřejmou, 
sebevědomou, respektovanou součástí společnosti. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: 

V roce 2010 navštívilo Seniorcentrum 712 klientů, z Prahy 1 
využilo nabízených služeb 45 klientů.  

27.  Hradčanská 
galerie Josefa 
Kalouska 
Josef Kalousek 
Hradčanské 

„ Výtvarné kurzy 
pro sluchově 

postižené děti“ 

95 000 85 000 55 000 Cílová skupina: zdravotně postižené děti se sluchovými vadami 
a vadami řeči 

Cílem projektu je rozvíjení duchovního života dětí, pacientů  
Foniatrické kliniky v Žitné ul. V P1, rozvoj jejich manuální 
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náměstí 60/12 
Praha 1 

zručnosti a kompenzace jejich poruchy. Jedná se o pomoc 
postiženým dětem   formou výtvarných kurzů, které jim 
pomohou v jejich léčbě, ale také je  mohou přivést k činnosti, 
která může být vkladem pro jejich budoucí povolání. Děti mají 
možnost navštívit v průběhu léčby galerii J. Kalouska na 
Hradčanském  náměstí, kde budou vystavovat spolu se zdravými 
dětmi  z uměleckých škol. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Projekt  se týká 50 pacientů  mezi kterými jsou i děti z P1. 

28. Hospic sv. 
Štěpána 

občanské 
sdružení 

Rybářské nám. 
662/4 

Litoměřice 

„ Hospic sv. 
Štěpána“ 

21 863 000 165 000 110 000 Cílová skupina: senioři a handicapovaní občané z Prahy 1 

Nestátní zdravotnické zařízení poskytuje služby zdravotní, 
sociální a spirituální nevyléčitelně nemocným klientům, převážně 
s nádorovým onemocněním, kterým již současné zdravotnictví 
nemá co nabídnout nebo další léčbu už sami odmítli. Hospic 
poskytuje klientům důstojné prostředí,  ve  kterém jsou zajištěny 
potřebné zdravotní, sociální a duchovní služby 

Dotace bude využita na provozní náklady..  

Přínos pro Prahu 1: 

Během 8 let bylo v tomto zařízení umístěno 11 klientů z Prahy 1 

29.  Gaudia proti 
rakovině 

občanské 
sdružení 

„Komplexní 
poradenská a 

podpůrná péče pro 
rodiny s dětmi, u 
nichž se objevilo 

onkologické 

430 000 200 000 0 Cílová skupina: rodiny s dětmi 

Cílem projektu je nabídka ambulantních služeb před vstupem do 
nemocnice, služby u lůžka nemocného během hospitalizace a 
nabídka komplexních služeb po propuštění z nemocnice, 
psychoterapie i pro rodinné příslušníky, poradenství, které 
umožňuje rodinám s dětmi, příbuzným pacientů, případně 
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Korunní 111 

Praha 3 

onemocnění“ pozůstalým řešit potíže, které aktuálně souvisejí se samotným 
onemocněním či v některých případech i s úmrtím svého člena 
rodiny a poskytne tak podporu, které se jinde nedostává.  

Dotace bude využita na provozní náklady.. 

Přínos pro Prahu 1:  

Nabídka ojedinělé sociální služby pro onkologicky nemocné na 
území MČ Praha 1. Služba je poskytovaná bezplatně jak pro 
nemocné, tak pro NMSSKB. Občané Prahy 1 mohou využívat 
také terapeutických služeb během  léčby na specializovaném 
onkologickém oddělení FN Královské Vinohrady.   

30. Kontakt Bb 

občanské 
sdružení 

Strahov blok 1  

Vaníčkova 7 

Praha 6 

„ Kontakt – 
sociálně 

aktivizační služby 
pro osoby 
s tělesným 
postižením, 

občany MČ Praha 
1“  

2 248 460 

 

58 000 20 000 Cílová skupina: osoby s tělesným postižením 

Sdružení usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a 
nepostiženou mládeží, především motivací postižených 
k aktivnímu a nezávislému pojetí života (podpora sebevědomí, 
vytváření nových příležitostí, aktivizace směřující k větší 
samostatnosti). Výuka plavání pro tělesně postižené je určen 
všem věkovým kategoriím se zvláštním zřetelem na děti a 
mládež. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: služeb využívají v letošním roce 3 občané  
z Prahy 1 

31. K srdci klíč 

občanské 
sdružení 

„ K srdci klíč – 
azylový dům 

Praha“  

4 050 000 100 000 0 Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (muži bez přístřeší) a 
v rámci nabízených služeb se pokouší je naplnit. Reaguje též na 
potřeby společnosti zajistit ochranu před negativními 
společenskými jevy jako je kriminalita, bezdomovectví, 
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Ke Kopci 243 

Litvínov 

nezaměstnanost, závislosti, absence přirozených sociálních sítí, 
životní styl v rozporu s požadavky normální společnosti. Cílem 
projektu je pomoci mužům bez přístřeší stabilizovat jejich situaci 
a poskytnout jim pro to základní prostředky jako jsou hygienické 
služby, jídlo, bydlení, zázemí, podpora a poradenství. Kapacita: 
50 – 60 osob. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Zařízení spadá dle místní příslušnosti pod MČ Praha 6.  
Každoročně má však minimálně polovina uživatelů trvalé 
bydliště na území hl. m. Prahy. Kromě těchto uživatelů přichází 
do zařízení lidé bez domova, kteří se koncentrují v centrální části 
Prahy a způsob jejich života vykazuje řadu znaků sociálně 
patologického jednání.  

32. PhDr. Miroslava 
Měchurová 

Smetanova 85 

Odolená Voda 

„ Denní stacionář 
Klíček“ 

468 000 250 000 80 000 Cílová skupina: děti se speciálními potřebami  

Denní stacionář,  navštěvují děti s poruchami autistického 
spektra,  které neuspěly u zápisu do mateřských škol, protože 
mají problémy, na které nejsou v současné době mateřské školy 
připraveny. Díky speciálním programům  např. logopedie, 
grafomotorika, zraková cvičení, speciální diagnostika aj. dochází 
u dětí ke zlepšení jejich sociálního chování, dovedností, 
sebeobsluhy a komunikace. 

Přínos pro Prahu 1:  

Od roku 2009 prošlo zařízením 53 dětí, 48 rodinám bylo 
poskytnuto individuální poradenství. Kapacita Klíčku je 6 dětí se 
speciálními potřebami v oblasti vzdělávání, výchovy (vysoká 
nezralost).  
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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. 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Olga 
Kunertová 

Korunní 111 

Praha 3 

 

 

 

 

„ Být či nebít“ 

 

 

 

 

 

 

 

234 200 

 

 

 

 

 

 

 

43 000 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: pachatelé domácího násilí 

Projekt usiluje o opětovné plnohodnotné začlenění osob 
dopouštějících se násilí a jejich obětí do společnosti (projekt 
sociální inkluze). Zaměřuje se na práci s agresory, ale také 
s celými rodinami, kde se násilí objevilo. Cílem je naučit 
pachatele domácího násilí domáhat se svých požadavků a 
subjektivních potřeb nenásilnými a neinvazivními způsoby 
jednáním. Je využíváno metod psychoterapeutických intervencí, 
poradenských konzultací a nabídky komunikačního kurzu, který 
učí efektivní vyjednávání a asertivitu. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1: 

Primární: řešení osobní situace oběti nebo pachatele domácího 
násilí, Na základě kvalifikovaných odhadů z dosavadních 
zkušeností ne předpoklad, že se do projektu zapojí v roce 2011 
řádově desítky klientů. 

34. Maltézská 
pomoc 

o. p. s.  

Lázeňská 2 

Praha 1 

„ Sociálně 
aktivizační služby 

pro seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením – 

Adopce seniorů“ 

394 250 128 000 80 000 Cílová skupina: senioři 

Maltézská pomoc je charitativní organizace zřízená Řádem 
Maltézských rytířů. Posláním je poskytovat sociálně aktivizační 
služby  opuštěným lidem  a lidem s tělesným postižením, kteří 
žijí v Praze 1 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  
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25 klientů z Prahy 1. Dobrovolníci nabízejí osamělým seniorům 
svoji společnost, popovídání, předčítání, chodí s nimi na 
procházky, jezdí s nimi na výlety. Organizace úzce spolupracuje 
se Střediskem sociálních služeb v Praze 1. 

35. Naděje 

občanské 
sdružení 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

„Rozšíření 
dostupnosti 
hygienické a 
zdravotnické 
asistence pro 

osoby bez přístřeší 
v nočních 
hodinách 

386 200 385 400 100 000 Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Obsahem pilotního projektu je zvýšení dostupnosti  sociálně-
zdravotnické intervence pro osoby bez přístřeší ve večerních, 
nočních a časných ranních hodinách. Služba se bude týkat osob 
bez přístřeší, jejichž stav neindikuje nutnost  akutního lékařského 
dohledu.  Nebude však nahrazovat protialkoholní záchytné 
stanice. Do nízkoprahového centra budou přijaty pouze ty osoby, 
které jsou schopny komunikovat a budou kontaktovány na území 
Prahy 1. Denní kapacita je plánovaná pro  10 až 20 osob. 

Dotace bude využita na provozní náklady. 

Přínos pro Prahu 1:  

Realizace pilotního projektu se bude konat  v  říjnu a listopadu t. 
r.   Program  bude nabízet  zvýšení dostupnosti služeb pro akutně 
potřebné osoby bez přístřeší v Praze 1 v době, kdy jsou hůře či 
téměř nedostupné. Tuto možnost by mohli ocenit občané i 
policisté.  

36. 

 

 

 

 

Naděje 

občanské 
sdružení 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

„Rozšíření 
dostupnosti 
hygienické a 
zdravotnické 
asistence pro 

osoby bez přístřeší 
ve dnech 

pracovního klidu“ 

543 500 

 

 

 

 

539 900 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Obsahem projektu je zvýšení dostupnosti služeb pro osoby bez 
přístřeší ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle, svátky 
v době od 9:00 – 16:30 hod). Jedná se o dostupnost(i) 
hygienických služeb, nízkoprahového denního centra a sociálně 
zdravotnické intervence poskytované v rámci terénního programu 
na území Prahy 1. Kapacita nírkoprahového denního centra je cca 
40 osob, terénního programu se pohybuje v rozmezí 10 až 20 
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osob, v případě intervence zahrnující převod nebo doprovod, 
osobní pomoc při hygieně a ošetření se jedná o 4 až 6 osob. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Realizací projektu bude zlepšena možnost konzultaci i včasného 
řešení akutních hygienických a zdravotně zanedbaných případů 
osob bez přístřeší. 

37. Naděje 

občanské 
sdružení 

K Brance 11/19e 

Praha 5 

 

„ Preventivní 
zdravotní pomoc 

pro osoby bez 
přístřeší v rámci 

terénního 
programu“ 

241 400 239 600 0 Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Obsahem projektu  je poskytování sociálně zdravotní služby 
osobám bez přístřeší, které se zdržují na veřejném prostoru MČ 
Praha 1. Cílem je zlepšení jejich zdravotního stavu , zvýšení 
dostupnosti zdravotnického ošetření a snížení zdravotních rizik, 
jejichž nositeli mohou  tito lidé být. Projekt bude realizován ve 
spolupráci s ordinací praktického lékaře Naděje. Předpoklad je , 
že během jednoho pracovního dne budou poskytnuty  
zdravotnické služby 10 až 20 lidem.   

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Kontrola zdravotního stavu osob bez přístřeší snižuje riziko 
přenosu infekčních chorob do okolní společnosti. Chrání tedy 
nejen samotné osoby bez přístřeší, ale i občany MČ Praha 1. 

38. NADACE 
BONA 

Pod Čimickým 
hájem 177/1 

„ Pomoc osobám 
handicapovaným 

(duševně i 
zbaveným 

způsobilosti 

6 680 000 330 000 0 Cílová skupina: klienti s duševním handicapem 

Cílem projektu je podpora a vytváření programů především 
trvalého charakteru sledujících integraci  klientů s psychickým 
handicapem do života běžné společnosti. Nadace je realizátor, 
investor a pronajímatel chráněných bytů, podporovaných bytů, 
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Praha 8 k právním 
úkonům)“ 

chráněných dílen, vytváří podmínky k pracovní adaptaci a 
zaměstnání pro klienty (práce na zeleni, úklidy spravovaných 
objektů, malování podporovaných bytů) a celkové sociální 
pomoci pro duševně nemocné. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: ¨ 

V roce 2010 využili služeb 2 klienti z  P1 s těžkým psychickým 
postižením  s převahou schizofrenní nebo schizoafektivní 
poruchou. 

39. Občanské 
sdružení 
Otevřené srdce 

U průhonu 23 

Praha 7 

„ Azylové dům pro 
matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

2 393 144 192 800 150 000 Cílová skupina: matky s dětmi, které se ocitly v krizové sociální 
situaci 

V Azylovém domě jsou poskytovány , kromě ubytování,   i  
sociální služby. Cílem je dosáhnout toho,  aby při ukončení 
pobytu v AD měly matky s dětmi vyřešeny nebo alespoň v řešení  
své nejzávažnější problémy. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

V současné době jsou v AD ubytovány dvě matky s dětmi a jedna 
rodina s dětmi – celkem 12 osob. Trvalá spolupráce s OSZ a 
OPD MČ Praha 1, přednostní umísťování matek s dětmi 
s trvalým bydlištěm v Praze 1. 

40.  Občanské 
sdružení ONŽ – 
pomoc a 
poradenství pro 
ženy a dívky 

„ Poradna pro 
ženy a dívky“ 

570 00 150 000 0 Cílová skupina: ženy v krizi, těhotné ženy, nastávající matky, 
osamělé  matky, sociálně handicapované osoby 

Cílem projektu je konkrétní pomoc ženám a dívkám (potažmo 
jejich partnerům a dětem) v obtížných životních situacích často 
spojených  s  rodinným životem, a to jak v jeho počátcích 
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Voršilská 5 

Praha 1 

(těhotenství, mateřství),  tak v období pozdějším. Cílem poradny 
je poskytovat bezpečné, podpůrné prostředí, odborné krizové a 
sociálně právní poradenství, informace  z  různých oblastí a 
kontakty na další specialisty a pomáhající organizace a druhým 
rokem i odbornou psychologickou péči.  |Kromě poradenství 
poskytuje organizace zejména terapeutické doprovázení v rámci 
prorodinných aktivit. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

 

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. 

41. Lata – 
Programy pro 
ohroženou 
mládež 

občanské 
sdružení 

Senovážné nám. 
24 

Praha 1 

„Ve dvou se to 
lépe táhne“ 

2 414 805 254 100 100 000 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. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Aktuálně jsou zapojeni do jejích programů dva klienty z Prahy 1. 

Území MČ Praha 1 je místem koncentrace rizikových skupin.  
Odborná práce s  klienty a rodinou probíhá v kontaktních 
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prostorech na Senovážném náměstí 24.  Organizace úzce 
spolupracuje s OSZ a OPD. 

42. 

 

 

 

 

 

 

Máme otevřeno? 

občanské 
sdružení 

U Zvonařky 
846/14 

Praha 2 

 

 

 

„Pracovně 
tréninková 
kavárna 

Vesmírna“ 

 

 

 

 

3 350 000 

 

 

 

 

 

 

270 000 

 

 

 

 

 

 

50 000 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením 
starší 18 let 

Cílem projektu je připravit člověka s mentálním postižením 
během jeho účasti v programu zaměstnání v chráněné kavárně 
Vesmírna na vstup na otevřený pracovní trh a při této přípravě ho 
podporovat na základě jeho individuálních potřeb. Klienti si 
osvojí pracovní dovednosti a současně rozvíjejí své schopnosti 
sociální komunikace.  Kavárna je bezbariérová, nekuřácká, 
s prostorem pro rodiče s dětmi, s nabídkou výrobků chráněných 
dílen, s kulturní nabídkou (výstavy, koncerty, besedy), internetem 
a informačním servisem o dalších neziskových organizací – to 
vše pro lidi s postižením i bez.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Služba je nabízena osobám s mentálním postižením 
prostřednictvím dalších institucí se sídlem v Praze 1, které se 
zaměřují na stejnou cílovou skupinu.  

Vytvoření prostoru v Praze 1 pro integraci v přirozeném 
prostředí. Umožnění mnoha komerčním subjektům a jiným 
organizacím se sídlem v Praze 1 zapojit se do spolupráce 
s kavárnou Vesmírna při poskytování pracovních stáží klientům 
o. s. Máme otevřeno.  

43. GreenDoors 

občanské 

„Mozaika – 
vzdělávací, 
nácvikové a 

566 833 67 554 30 000 Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Sociálně aktivizační služby nabízejí mozaiku vzdělávacích, 
nácvikových a sociálně terapeutických programů, které vedou 
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sdružení 

Křižíkova 76/61 

Praha 8 

sociálně 
terapeutické 
programy“ 

k rozvoji schopností a dovedností podporujících sociální 
začlenění klientů. Projekt nabízí: trénink kognitivních funkcí 
(pamět, pozornost, soustředění, plánování, schopnost 
rozhodování ) a job setkávání  (klienti získávají potřebné 
informace a dovednosti k orientaci na trhu práce.  

Projekt využívá kombinaci poznatků z mnoha oborů – 
ergoterapie, psychologie, dramaterapie, neuropsychologie, 
psychoterapie.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: služba je realizovaná poblíž MČ Praha 1 
(Karlín), v loňském roce ji využilo celkem 23 klientů, z toho 17% 
z MČ Praha 1. 

44. Škola Modrý 
klíč 

občanské 
sdružení 

Smolkova 567/2 

Praha 4 – 
Modřany 

 

„Škola SPMP 
Modrý  klíč, denní 
stacionář, týdenní 

stacionář, 
odlehčovací 

služby“ 

24 473 000 150 000 50 000 Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním 
postižením a kombinovanými vadami 

Kromě základních činností včetně stravování poskytují stacionáře 
svoz a odvoz klientů, fyzioterapii, vzdělávání a aktivizační 
programy, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti s cílem 
dosáhnout maximální socializace. 

Dotace bude využita na provozní náklady  

Přínos pro Prahu 1:  organizace poskytovala řadu let pobyt 
v týdenním stacionáři a v odlehčovací službě jedné ženě s těžkým 
mentálním postižením a kombinovanou vadou z MČ Praha 1. Na 
konci roku 2008 zemřela. Služby jí byly poskytovány až do 
konce jejího života, když již nezvládala pobyt zařízení byla jí 
poskytována pomoc domů. Další podpora grantem přinese pro 
MČ Praha 1 jistotu v zachování spolupráce.  
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45. SES, Sebe-Spolu 

občanské 
sdružení 

Na Kuthence 11 

Praha 6 

„ Na Jedničce 
jsou první děti“ 

290 390 242 440 0 Cílová skupina: občané z MČ Praha 1 s prioritním zaměřením 
na děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Projekt si klade za cíl v maximální množné míře eliminovat 
dopad sociálního znevýhodnění, případně jiných náročných 
životních situací na děti, žijící v MČ Praha 1. Odborné sociální 
poradenství, vedené psychologem s terapeutickým výcvikem je 
určené nejen samotným občanům z Prahy 1 , ale i pracovníkům 
ÚMČ, kteří by rádi své klienty nasměrovali k další podpoře. 
Terénní programy na školách pomáhají znevýhodněným žákům 
ke zlepšení jejich vztahů mezi spolužáky, případně ke zlepšení 
spolupráce školy a rodin v obtížných situacích.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: snadno dostupná služba, která umožní začít 
s řešením včas a nabídne řešení šité na míru. Budou osloveny 
všechny ZŠ a MTŠ, jejich žáci a rodiče (2000 osob), budou 
osloveni klienti ÚMČ P1, kde lze předpokládat náročnou životní 
situaci (200 osob), 60-80 žáků absolvuje specializovaný 
podpůrný zážitkový program (15 hodin), 20-40 učitelů absolvuje 
workshop ke komunikaci s osobami se sociálním znevýhodněním 
, poradenský pracovník poskytne cca 50 hodin měsíčně 
konzultace. 

46. Občanská 
poradna 

občanské 
sdružení 

Jakubská 676/3 

„ Občanská 
poradna Praha 1“ 

1 249 300 290 000 60 000 Cílová skupina: sociálně handicapovaní, senioři, rodiny s dětmi 

Cílem projektu je zkvalitnění stávající poradenské činnosti např. 
v oblasti bytové problematiky (např. negativní dopady 
vyplývající z deregulace nájemného, problematika SVJ, změny 
ve vlastnictví bytového fondu  apod).  Poskytování 
nadstandardních služeb pro občany žijící v MČ Praha 1. Tyto 
služby spočívají zejména v tom, že  klientům (zejména senioři, 
lidé s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zdravotně a 
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Praha 1 smyslově handicapovaní), kteří potřebují následnou péči, jsou 
kromě jednorázového poradenství aplikovány i služby spočívající 
(třeba i dlouhodobém) doprovázení a intervencích po celou dobu 
přetrvávání problémů či nepříznivé situace 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: občanům Prahy 1 bude k dispozici kvalitní 
odborné sociální poradenství a následné sociální služby, které 
mohou pomoci snižovat jejich obavy spojené s obtížnou situací, 
ve které se ocitli a s možností jak ji řešit. Pro zastupitele a 
pracovníky MČ Praha 1 mohou být výstupy projektu zdrojem pro 
koncipování sociální politiky nebo případných změn ve 
stávajících postupech při práci s občany. 

47. Společnost pro 
podporu lidí 
s mentálním 
postižením v ČR 

občanské 
sdružení 

Ječná 1434/11 

Praha 1 

„Skupinové 
rekondiční cvičení 

s rozvojem 
komunikace u 

osob s mentálním 
postižením“ 

58 600 30 300 15 000 Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením a pečující o rodiny 

Organizace napomáhá sociální rehabilitací a klubovou činností 
v integraci mentálně postižených osob  do většinové společnosti. 
Kromě těchto aktivit nabízí i rekondiční cvičení, masáže a 
koupele pro zlepšení jejich tělesné kondice.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: do projektu je  zapojeno 10  občanů  
z Prahy 1. 

48. Rozkoš bez 
rizika 

občanské 
sdružení 

„ Dluhy a modřiny 
aneb Jak řešit 

důsledky  
partnerských 

vztahů?“ 

1 065 000 348 000 50 000 Cílová skupina: sexuální pracovnice, bezdomovkyně 

Poslání sdružení je snížit sociální a zdravotní rizika ženy 
pracující v sexbyznyse Hlavní příčinou, proč ženy či dívky 
hledají uplatnění v sexbyznysu je finanční tíseň. Finanční 
neúspěšnost jejich partnerů byla často kompenzována násilím 
proti nejbližšímu člověku – partnerce nebo dětem. V rámci 



 

30 
 

Bolzanova 1 

Praha 1 

sociálního poradenství chce organizace poskytovat sociálně 
právní a psychologické služby zaměřené na pomoc při hledání 
cest ze zadlužení a na stanovení limitů – co si někdo smí a 
naopak nesmí dovolit a jak se účinně bránit. Cílem všech těchto 
snah  je větší osobní a sociální pohoda, zmírnění finančního 
stresu a zabránění eventuelnímu sociálnímu propadu, zlepšení 
vztahu klientek k okolí a dětem, vymezení si vlastní pozice 
v partnerském životě i na pracovišti.  

Přínos pro Prahu 1: na území MČ Praha 1 eviduje sdružení 
nejvyšší počet sexklubů (15)  z celkového počtu podniků na 
území jednotlivých MČ.  Kontaktované sexuální pracovnice 
budou díky působení terénního týmu informované o svých 
právech a povinnostech. Široká nabídka služeb v poradenském 
centru R-R v Praze 1 přispěje k řešení jejich nepříznivě sociální 
situace. 

Dotace bude využita na provozní náklady 

49. Židovská obec 
v Praze 

účelové zařízení 
církve 

Maiselova 18 

Praha 1 

„ Sociálně 
aktivizační služby 

pro seniory“ 

5 698 650 50 000 10 000 Cílová skupina: senioři 

Středisko sociálních služeb Židovské obce poskytuje poradenství  
a sociálně aktivizační služby osobám v nepříznivé sociální 
situaci. Zajišťuje podpůrné rozhovory ,  trénování paměti a 
pozitivního myšlení, pravidelná cvičení a turistické pobyty 
v přírodě. Zprostředkovává doprovody, pochůzky a rozvoz  košer 
obědů především osobám patřícím k židovské komunitě a jejich  
blízkým . 

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  30 klientů z Prahy 1. Středisko se snaží 
udržet seniory aktivní do vysokého věku, pomáhá jim udržovat 
sociální vazby  a zapojení do společenského života. Židovská 
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obec se zapojila do komunitního plánování. 

50. 

 

 

Sdružení pro 
komplexní péči 
při dětské 
mozkové obrně 
(SDMO) 

občanské 
sdružení 

Klimentská 9 

Praha 1 

„ Sociální služby 
ve Středisku 

ucelené 
rehabilitace při 

DMO“ 

1 806 396 

 

 

93 250 

 

 

0 

 

 

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.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  projekt je ojedinělý a doplňuje síť služeb 
v Praze 1. Organizace registruje klienty z Prahy 1. 

51. Starokatolická 
církve v ČR 

COMMUNIO 

Účelové zařízení 
církve 

Karolíny Světlé 
21 

Praha 1 

„ COMMUNIO – 
sociálně 

pastorační a 
informační 

středisko Praha „ 

905 000 675 000 50 000 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.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  dostupnost služeb občanům z Prahy 1, 
pokrytí potřeb zdravotně postižených a sociálně 
handicapovaných, seniorů, dětí a mládeže.  

52. Studio OÁZA 

občanské 
sdružení 

„ Rozvoj 
kulturních a 

uměleckých aktivit 
lidí s mentálním 

880 000 180 000 50 000 Cílová skupina: lidé s mentálním postižením 

Cílem  projektu je rozvoj  kulturních a společenských aktivit 
mentálně postižených. Hlavní náplní je organizování 
pravidelných kroužků zájmové umělecké činnosti a dalších akcí, 
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Říčná 6¨ 

Praha 1 

postižením“ přispívajících jejich integraci a zapojení do společenského života.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

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. Studio OÁZA je známe a uznávané zařízení jediné 
svého druhu, které v Praze 1 nachází vhodné zázemí a rozšiřuje 
nabídku sociálně kulturních možností MČ Praha 1.  

53. 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Citadela 

občanské 
sdružení 

Klimentská 16 

Praha 1 

 

 

 

 

„ Studio Citadela 
– kulturně 

resocializační 
centrum“ 

 

 

 

 

997 100 

 

 

 

 

 

 

 

90 000 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina: lidé s duševním onemocnění, léčení i bývalí 
pacienti psychiatrických stacionářů a léčeben, děti ze sociálně 
ohrožených rodin, lidé prožívající psychické potíže bez 
dosavadní zkušenosti s léčbou 

Sdružení realizuje resocializační a aktivizační programy na 
pomoc sociálně determinovaným občanům, zejména 
psychiatricky handicapovaným klientům, s cílem budování 
pozitivních kontaktů s veřejností a zapojení do komunity. 
V posledních letech se dále soustřeďuje na specializované 
programy pro děti a dospívající, romské multikulturní aktivity aj.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: dlouhodobý kulturně resocializační projekt, 
realizovaná stěžejně na území Prahy 1. Pořádané programy, 
tvořivé dílny i jednorázové akce doplňují vhodně nabídku služeb 
navazujících na tzv. registrované sociální služby, vč. programů 
volnočasových aktivit na území Prahy 1. Týdně se programů 
účastní 30-40 klientů  mezi kterými jsou i občané z Prahy 1. 
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54. Unie katolických  
žen 

občanské  
sdružení 

Thákurova 3 

Praha 6 

 

„Společenská 
odpoledne třetího 

věku“ 

60 000 60 000 0 Cílová skupina: senioři z Prahy 1  

Projekt je realizován v prostorách Farního klubu na 
Jungmannově náměstí.  Základem programů jsou cestopisné 
přednášky, součástí jsou  i besedy se známými osobnostmi. Tyto 
akce a rekvalifikační kurzy pro ženy (PC, agroturistika) jsou pro 
starší občany příjemným vytržením z jednotvárnosti jejich 
(mnohdy osamělého) života a jsou velmi oblíbené. Jednotlivých 
akcí se účastní 50 – 100  posluchačů .  Přednášky jsou zdarma, a 
proto jsou přístupné pro všechny, a to i sociálně slabší skupiny 
seniorů.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  

Senioři jsou v Praze 1 velkou skupinou a jejich počet stále 
vzrůstá. Sdružení udržuje úzké kontakty se Střediskem sociálních 
služeb. 

 

55. ŽIVOT 90 

občanské 
sdružení 

Karolíny Světlé 
18 

Praha 1 

 

 

„ Aktivizační 
programy Centra 
denních služeb“ 

6 011 268 50 000 0 Cílová skupina: senioři 

Centrum denních služeb nabízí seniorům komplex služeb 
poskytovaných v denním režimu a přirozeném prostředí.  Týkají 
se aktivizace, stabilizace a posílení jejich schopností a 
dovedností.i. Dané služby jsou realizovány celoročně, 
v dopoledních i odpoledních hodinách. Dále jsou pořádány 
vzdělávací a zájmové kurzy,  přednášky, reminiscenční projekty, 
arterapie, muzikoterapie a kulturní programy.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  
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Zlepšení psychického stavu zdravotně postižených a osamělých 
seniorů Prahy 1. Projekt přináší možnost aktivizace pro obyvatele 
Prahy 1. Centrum denních služeb navštěvují ročně desítky 
občanů z Prahy 1. 

56. 

 

 

ŽIVOT 90 

občanské 
sdružení 

Karolíny Světlé 
18 

Praha 1 

 

 

 

 

 

 

„ Pomoc obětem 
domácího násilí 

v telefonické 
krizové pomoci – 
senior telefonu“ 

3 186 448 

 

 

60 000 

 

 

50 000 

 

 

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.  

Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1: služby jsou dostupné občanům z Prahy 1. 
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57. ŽIVOT 90 

občanské 
sdružení 

Karolíny Světlé 
18 

Praha 1 

 

„ Sociálně 
aktivizační služby 

pro seniory 
v sociálním 
odborném 

poradenství 
ŽIVOTa 90“ 

1 079 791 50 000 0 Cílová skupina: senioři 

Projekt řeší izolovanost starých lidí. Organizace provozuje klub 
Kontakt, kde dochází k aktivizaci seniorů formou společných 
setkávání osamělých seniorů, kteří se ocitli v náročných životních 
situacích např. po úmrtí partnera, po onemocnění, po 
traumatických zkušenostech a především pro oběti domácího 
násilí.  ŽIVOT 90 je také poskytovatelem nízkoprahové sociální 
služby sociální odborné poradenství, na kterou se obracejí 
uživatelé z Prahy 1 anonymně.  

Přínos pro Prahu 1:  služeb sociálního poradenství ročně 
využívá 350 klientů z Prahy 1. Vzhledem k místní dostupnosti 
poskytuje ŽIVOT 90 občanům z MČ Praha 1 svými 
aktivizačními programy možnosti zmírňování dopadů osamělosti, 
zabránění vzniku sociálního vyloučení a zařazení seniorů do 
společnosti. 

58. Středisko pro 
ranou péči 

o. p. s.  

Trojická 387/2 

Praha 2 

„ Raná péče pro 
rodiny dětí se 
zrakovým  a 

kombinovaným 
postižením na 

území Prahy 1“ 

105 000 51 450 30 000 Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením od narození do 7 let věku 

Raná péče nabízí rodinám podporu v těžké situaci po narození 
dítěte s postižením, posiluje intuitivní vazby mezi rodičem a 
dítětem, které mohou být ohroženy krizovou situací v rodině a 
častými hospitalizacemi dítěte. Obsahem projektu je podpora 
vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad 
postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny. Podporuje 
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rodičovské kompetence a sociální vazby na jejich okolí. Pomocí 
programu Stimulace zraku učí rodiče, jak upravit prostředí svému 
dítěti, půjčuje jim speciální hračky a pomůcky a zacvičuje rodiče 
ve způsobech stimulace zraku jejich dítěte 

Dotace bude využita na provozní náklady.  

Přínos pro Prahu 1: jedná se o jedinou organizaci, která 
poskytuje ranou péči rodinám s dítětem s těžkým zrakovým 
postižením na celém území Prahy, včetně Prahy 1. V současné 
době poskytují služby 3  rodinám z Prahy 1. 

59. Občanské 
sdružení TŘI 

Sokolská 584 

Čerčany 

„ Hospic  

Dobrého pastýře  

  v Čerčanech“ 

28 100 000 100 000 100 000 Cílová skupina: osoby v terminálním stadiu nemoci, senioři 

Cílem projektu je odstranění a minimalizace symptomů 
doprovázející nevyléčitelné onemocnění. Lůžkový hospic 
umožňuje pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou 
v pokročilém nebo konečném stádiu a jejich blízkým, žít naplno 
tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. Klientům jsou nabízeny 
standardní služby formou aktivizace, vedení rozhovorů a dalších  
metod dle jejich potřeb a přání. Kapacita hospice je 30 lůžek 
(většinou v jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné 
příslušníky a přátele). Dotace bude využita na provozní náklady 

Přínos pro Prahu 1:  v  roce 2010 přijali v Hospici celkem 163 
pacientů, z toho 3 z  Prahy 1. Přínosem je zejména možnost 
využití kvalitní paliativní péče. 

60. FOSA 

o. p. s. 

Filipova 2013/3 

„ Podporované 
zaměstnávání 
FORMIKA“ 

3 532 358 66 00 0 Cílová skupina: lidé od 18 do 62 let žijící na území hl. m. Prahy 
a Středočeského kraje s mentálním postižením, lidem s duševním 
onemocněním a lidem v sociální izolaci, kteří mají sníženou 
soběstačnost v oblasti získání a udržení pracovního uplatnění 

Obsahem projektu je poskytování služby sociální rehabilitace 
s názvem „ Podporované zaměstnávání FORMIKA“.  Podstatou 
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Praha 4 je osobní pomoc při získání a uchování vhodného pracovního 
uplatnění na běžném pracovišti lidem, kteří by bez této pomoci 
pracovat nemohli (integrace na trh práce. Její nedílnou součástí je 
osobní asistence přímo na pracovišti a při jednání s potenciálním 
zaměstnavatelem, s úřady a s pracovníky souvisejících služeb 
(např. s asistenty chráněného bydlení, s pracovníky odborů 
sociálních služeb, s lékaři aj). Smyslem tréninku dovedností je 
zvyšovat soběstačnost uživatelů této služby a podporovat jejich 
nezávislost na sytému sociálních služeb.  

Přínos pro Prahu 1: v současné době využívají služby 
Podporované zaměstnávání 2 osoby z MČ Praha 1 

  

Celkem 

 

   

8 609 358 

 

2 400 000 

 

 

 

Částka vyčleněná v rozpočtu MČ  Praha 1 na rok 2011 pro granty pro sociální oblast: 2 400 000 Kč 

Navržená částka na přidělení dotaci: 2 400 000 Kč 


