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Příloha k usnesení  Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ12_0288 ze dne 11. 09. 2012 
 

Návrh na přidělení finančních prostředků v rámci grantového programu  
JEDNIČKA PRO ROK 2012 – podpora MHMP v sociální oblasti 
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Organizace 

 
Název projektu 

 
Celkové 
náklady 

na 
projekt 

 
 

 
Požadova
ná částka 

 
Navržená 
částka 

 
Popis projektu 

Přínos pro MČ Praha 1 

    
1. 

Středisko 
křesťanské 

pomoci - KC 
Maják 

účelové zařízení 
církve 

Ječná 545/19 
Praha 2 

„ Nízkoprahové 
zařízení Maják“ 

2 738 100 70 000 70 000 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 
ohrožené společensky nežádoucími jevy 
Bezplatné ambulantní služby poskytované v Komunitním 
centru v místě sídla organizace. 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. Umožnit jim lépe se orientovat 
v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby 
mohly,  v  případě zájmu, řešit svoji nepříznivou sociální 
situaci. 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: 
Zařízení neeviduje bydliště uživatelů. Služby jsou 
poskytovány anonymně převážně uživatelům z nejbližšího 
okolí.  
Příspěvek bude použit na provozní náklady. 

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

„ Pečovatelská 
služba  

ŽIVOTA 90“ 

3 178 382 189 382 20 000 Cílová skupina: senioři 
Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 je 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 
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rizik, narušení izolace uživatelů, stabilizace a posílení jejich 
schopností a dovedností, a zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím. Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 
je součástí komplexního programu Domov je doma a mezi 
její uživatele patří i klienti  tisňové péče, kteří si již nejsou 
schopni zajistit své bio-psycho-sociální potřeby v  
přirozeném prostředí. Náklady na poskytování služby jsou 
hrazeny uživatelem; výše úhrady poskytnutých úkonů se 
řídí vnitřními pravidly, která jsou zpracována ve smyslu 
zákona o sociálních službách. 
Přínos pro Prahu 1: 
4 uživatelé služeb z Prahy 1 
V kombinaci s dalšími poskytovanými sociálními službami 
(Tísňová péče Areion, Odborné sociální poradenství, 

Telefonická krizová pomoc, Senior-telefon, Odlehčovací 

pohybové a rehabilitační centrum a Sociálně aktivizační 

služby) se tak dostává k seniorům z Prahy 1 ucelený soubor 
služeb, které přinášejí uživatelům větší jistotu a oporu. Při 
intenzivní pomoci pečovatelů v zabezpečení potřeb klientů  
je možné trvale udržet nebo alespoň prodloužit jejich život 
v prostředí domova.  
Příspěvek bude použit na provozní náklady. 

  
CELKEM 

  
5 916 482 

 
259 382 

 
90 000 

 

 
 
Schválená dotace MHMP:     213 800 Kč 
Návrh na přidělení grantů:     90 000 Kč 
Zbývá:       123 800 Kč 
 
 
 
 
 
     
 


