
 

 

 

 

Rada městské části  Praha 1 vyhlašuje 

výběrové řízení grantového programu 

„JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast“ 

 

 

Podmínkou pro udělení grantů je registrace žadatele podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 

 

Žadateli mohou být: 

Právnické i fyzické osoby, které realizují své programy pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 1, 

jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané 

podmínky pro příslušnou činnost a mají vyrovnané pohledávky MČ Praha 1 vůči žadateli za předchozí 

období ke dni podání žádosti o grant. Podmínkou je činnost nejméně dva roky.  

 

Grant se vztahuje na následující sociální služby: 

  
1.     Pomoc dětem a mládeži 
         V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na: 

1.1  ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro děti ze znevýhodněného  

prostředí  

1.2   krizovou pomoc 

1.3   azylové bydlení pro rodiny s dětmi 

 

2.    Pomoc seniorům 

   V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na: 

2.1   sociálně aktivizační služby   

2.2   osobní asistenci, průvodcovské služby a předčitatelské služby   

2.3   tísňovou péči a telefonickou krizovou pomoc 

2.4   denní stacionáře a centra denních služeb  

2.5   odlehčovací služby (hospicová péče) 

 
3. Pomoc osobám zdravotě postiženým 

          V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na: 

3.1   osobní asistenci, pečovatelskou službu a podporu samostatného bydlení 

3.2   sociálně aktivizační služby 

3.2     chráněné dílny 

3.3     chráněné bydlení 

 
4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 

V této oblasti preferujeme projekty zaměřené na: 

4.1 sociálně terapeutické dílny pro mladé lidi bez rodinného zázemí 

4.2 oběti domácího násilí a trestné činnosti 

4.3 domy na půl cesty, azylové bydlení, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

4.2   terénní programy zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 
 

Termín uzávěrky pro podání žádostí o grant je 18. února 2015 

 

 
Informace o grantovém řízení poskytuje:  

Olga Jirasová, referentka Oddělení sociální pomoci Odboru pro sociální věci a zdravotnictví 

tel. 221 097 220,  e-mail: Olga.Jirasova@praha1.cz 

mailto:Olga.Jirasova@praha1.cz

