Příloha k unesení Rady MČ Praha 1 číslo UR11_0018 ze dne 11. 01. 2011

Závěrečná zpráva o využití přidělených
finančních prostředků
pro rok 2010 v rámci grantu
„JEDNIČKA PRO ROK 2010 –
podpora MHMP v sociální oblasti“
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1. Vyhlášení programu:
MČ Praha 1 požádala koncem již potřetí o dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy
na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí v roce 2010
( V. program - Podpora městských částí v sociální oblasti).
Zastupitelstvo HMP schválilo svým usnesením č. 34/50 přidělení účelové neinvestiční
dotace HMP pro MČ v oblasti sociálních služeb v roce 2010. Pro MČ Praha 1 byla
vyčleněna částka: 464 500 Kč. O tuto částku byl aktuálně upraven rozpočet MČ Praha 1
(ORJ 0514, položka 5229, § 4379).
Dotace se vztahovala na následující druhy služeb:
• Pečovatelská služba
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením číslo UR10_0331 ze dne 23. 03. 2010
vyhlášení grantového programu „JEDNIČKA PRO ROK 2010 – podpora MHMP v sociální
oblasti“ a zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Jozef Helmeczy, zástupce starosty – předseda komise
In.g Pavol Škrak, předseda VSZPP
Mgr. Zdena Prostějovská, předsedkyně KSOC
Ing. Renata Banzetová, vedoucí OSZ
Pavel Pěnkava – oddělení sociální prevence MČ P1
Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb
Mgr. Zděnka Kulišová, členka KSOC
Náhradník:
Eva Patzaková, členka KSOC
RNDr. Čestmír Nekovařík, člen KSOC
Tajemnice komise: Olga Jirasová
Přílohu usnesení tvořila zadaná témata , předepsaný formulář z MHMP a pravidla grantového
programu.
2. Cíle a charakteristika programu
O grant se mohly ucházet svými projekty fyzické i právnické osoby, které jsou
registrovány u MHMP jako poskytovatelé sociálních služeb a které provádějí své sociální
programy pro občany s trvalým bydlištěm v Praze 1, nebo subjekty v této lokalitě působící.
Podmínkou byla činnost organizace alespoň dva roky.

3. Hodnocení projektů
Do uzávěrky, dne 14. 04 2010 došlo celkem 11 žádostí (projektů). Dne 16. 04. 2010
konstatovala Komise pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Jozef Helmeczy, Mária Čupáková
a Oga Jirasová, že všechny projekty, včetně vyžádaných příloh, odpovídají pravidlům
tohoto grantového programu, a proto byly zařazeny k hodnocení. Celková požadovaná částka
činila: 1 249 049 Kč.
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Komise, jmenovaná Radou MČ Praha 1, hodnotila žádosti z hlediska typu projektu,
jeho délky, zaměření na konkrétní populaci a v neposlední řadě podle přínosu MČ Praha 1.
Jednání hodnotící komise se zúčastnily dvě pracovnice Odboru sociální péče a zdravotnictví
MHMP, Hana Prokopová – Nesrstová a Mgr. Tereza Melšová., které sledují rozdělení
přidělené dotace MHMP v jednotlivých městských částech. Členové komise navrhli podpořit
všech 11 projektů a to přidělenou částkou v plné výši, tzn. 464 500 Kč. S tímto návrhem
hodnotící komise obě zástupkyně MHMP plně souhlasily.
Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo přidělení finančních prostředků svým usnesením
číslo UZ10_0510 ze dne 25. 05. 2010 přidělení finančních prostředků. S úspěšnými
poskytovateli sociálních služeb byly uzavřeny smlouvy poskytnutí finančního příspěvku.
Poskytovatelé služeb, kteří obdrželi dotaci, splnili svoji povinnost řádně vyúčtovat
přidělené finanční prostředky k 31. 12. 2010 .
Po kontrole vyúčtování je možné konstatovat, že poskytnuté finanční prostředky byly
vynaloženy účelně a dotace zajistila občanům z Prahy 1 přednostní využití služeb, které tyto
organizace poskytují.
MČ Praha 1 je nyní povinna nejpozději do 8. února 2011 předložit Odboru sociální
péče a zdravotnictví MHMP vyúčtování poskytnuté dotace.
Projekty, smlouvy, vyúčtování a závěrečné zprávy jsou archivovány v kanceláři
ZASTA Mgr. Jany Pařízkové.
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Kontrola vyúčtování
1.

Dílny tvořivosti, občanské sdružení, V Pevnosti 4, Praha 2
Projekt: „ Terénní práce a podpůrná skupina“
Cílová skupina: Osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním
postižením
Terénní práce byla zaměřena na podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při
obstarávání osobních záležitostí a vyhledávání přirozené podpory v nejbližším okolí.
K plnění cílů docházelo prostřednictvím individuálních konzultací, které probíhaly
buď v prostorách organizace nebo v terénu. Náplní konzultací bylo například
poradenství, poskytování informací, nácvik cestování, nakupování, plánování volného
času a doprovod na úřady. Dvakrát za měsíc pracovala podpůrná skupina, kde
docházelo ke skupinovému setkávání klientů. Účastníci se věnovali tématům
spojeným se situacemi v životě člověka, který prodělal poranění či poškození mozku.
Službu terénní práce využilo 16 uživatelů, podpůrnou skupinu 8.
2 klienti jsou z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 20 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

2.

Židovská obec v Praze, účelové zařízení církve, Maiselova 18, Praha 1
Projekt: „Sociálně aktivizační služby pro seniory“
Cílová skupina: senioři
Středisko ŽOP se již dlouhodobě zaměřuje na sociální poradenství a psychosociální
prevenci. Provozuje Linku důvěry, Klub zdraví, provádí podpůrné programy, při
kterých pracovníci pomáhají seniorům s trénováním paměti a poskytují jim
individuální psychoterapeutické rozhovory. Středisko také podporuje společenské a
sousedské kontakty a pořádá např. oslavy narozenin, oslavy židovských svátků,
organizuje besedy a společenská setkání v klubu Genšer v Maiselově 18, kde v tomto
roce zahájilo i provoz Kavárny Genšer. Dále nabízí různé volnočasové aktivity:
plavání s kondičním cvičením, výlety do přírody, naučné vycházky. Zajišťuje
doprovody k lékařům, rozvoz obědů a různé pochůzky.
Do služeb je zapojeno celkem 250 klientů, 23 klientů je z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 30 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

3.

Sdružení pro komplexní péči při DMO (SDMO), občanské sdružení, Újezd
450/40, Praha 1
Projekt: „Sociálně aktivizační služby poskytované osobám s dětskou mozkovou
obrnou“
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením,
senioři
Sociálně aktivizační služba je zaměřena na motivační volnočasové aktivity (Klub,
Fotokroužek, Kurz tvůrčího psaní a Arteterapie). Kritériem hodnocení úspěšnosti je
stálý a trvalý zájem klientů, kteří i přes své postižení a těžkostí s ním spojené,
docházejí pravidelně. Individuální prací s klienty při výuce počítačových dovedností a
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základů anglického jazyka pomáhá Středisko ke zvýšení šancí klienta při uplatnění na
trhu práce. Je mnoho klientů, kteří využívají více služeb zároveň. Cenná je i
mezioborová spolupráce sociálních pracovníků, psychologa, fyzioterapeutek,
zdravotní sestry a neurologa (ucelená rehabilitace). Všechny zmíněné aktivity mají
integrační charakter a podporují inkluzi osob s postižením do většinové společnosti.
Celkem 49 klientů, 3 klienti jsou z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 70 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.
4.

Česká unie neslyšících, občanské sdružení, Dlouhá 37, Praha 1
Projekt: „ Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením“
Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením
Cílem programu bylo napomáhat osobám se sluchovým postižením při odstraňování
komunikačních a informačních bariér nabídkou maximálního servisu služeb, které
podporují jejich integraci do majoritní společnosti. Zároveň je jim zde vytvořeno
společenské a kulturní zázemí pro přirozenou integraci do většinové společnosti.
Z bezproblémového fungování je zřejmé, že všechny cíle byly naplněny. Neslyšícím
byla nabídnuta pomoc i poradenství v běžných i obtížných životních situacích tak, aby
mohli snáze žít v majoritní slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických služeb,
přednáškové vzdělávací a klubové činnosti bylo vytvořeno klientům vhodné zázemí
pro kontakt a společnou komunikaci se stejně znevýhodněnými lidmi. Nabídky
aktivizačních služeb využilo opakovaně 156 klientů, 8 klientů je z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 50 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

5.

Elpida plus, obecně prospěšná společnost, Bartolomějská 11, Praha 1
Projekt: Seniorcentrum Limuzská“
Cílová skupina: senioři
Centrum organizovalo pro seniory společná setkávání, přednášky, výstavy, besedy,
sociální terapii, trénink paměti, jazykové a počítačové kurzy, právní poradnu a Linku
důvěry. Nové prostory na adrese Na Strži 40 v Praze 4 umožnily nabídnout seniorům
od srpna kromě již zavedených aktivit také pohybové aktivity, kondiční cvičení a
tanec pro radost. Všech programů využilo celkem 712 seniorů, z toho 45 klientů je
z Prahy 1. Mnoho seniorů se vrací a využívají více aktivit opakovaně. Proto se
celkový počet návštěv vyšplhal na 3 391, z tohoto počtu je evidováno 85 návštěv
občanů z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 30 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

6.

Kontakt Bb, občanské sdružení pro rehabilitace a sport bez bariér, Vaníčkova 7,
Praha 6 – Strahov
Projekt: „ Kontakt – sociálně aktivizační služby pro osoby s tělesným
postižením“
Cílová skupina: osoby se zdravotním 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
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samostatnosti). Hlavní náplní je aktivní terapie pohybem ve vodě realizovaná v oblasti
činnosti Výuka plavání pro tělesně postižené. Pravidelná pohybová činnost ve vodě
s sebou nese nejen zlepšení fyzické kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost
navazovat přátelství a vztahy, setkávat se při běžné aktivitě mimo zdravotnická
zařízení a vyměňovat si zkušenosti.
Celková kapacita služby je 115 osob. Do programu byli zapojeni 4 klienti z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 44 500 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

7.

ŽIVOT 90, občanské sdružení, Karolíny Světlé 8, Praha 1
Projekt: „ Pečovatelská služba ŽIVOT 90“
Cílová skupina: senioři
Pečovatelská služba je součástí komplexního programu Domov je doma, který usiluje
o ucelené řešení životních problémů seniorů. Je to komplexní služba poskytovaná
převážně klientům tísňové péče, kteří již nebyli schopni si zajistit své bio-psychosociální potřeby v přirozeném prostředí. Při intenzivní pomoci pečovatelů
v zabezpečení potřeb klientů je možné trvale udržet nebo alespoň prodloužit jejich
život v prostředí domova. Pečovatelská služba pomáhala klientům při hygieně , při
nákupech, při přípravě jídla a zabezpečovala kontakt klientů se společenským
prostředím, doprovody k lékaři, na úřady, na procházkách apod. Svou činností
pomáhala bořit bariéru sociální izolace starých lidí. Současně plnili pečovatelé i roli
poradců v běžných denních záležitostech. Z celkového počtu 52 uživatelů této sociální
služby v roce 2010 byla služba poskytnuta 7 klientům z Prahy 1,
Vyúčtování:
Přiděleno: 24 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

8.

Společnost „E“ Czech Epilepsy Assotiation, občanské sdružení, Liškova 959/3,
Praha 4
Projekt: „ Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením – pro osoby s epilepsií a jejich blízké“
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
V rámci stacionáře byly pro klienty s epilepsií realizovány všechny plánované sociálně
aktivizační služby (výuka AJ, hry šachů, metoda EEG Biofeedbacku, zdravotní
cvičení, plavání pod lékařským dohledem a další zájmové kroužky). Nově se
představila klientům terapie Kruhových tanců. Oblíbená byla opět setkávání lidí
s epilepsií a jejich blízkých (Klub „E“ Praha), kde jim bylo poskytováno odborné
sociální poradenství. Zde se také klienti mohli zúčastnit projektu podporovaného
zaměstnání: aranžování a vazba květin. Mimo prostory budovy byly organizovány
další akce: výlety, návštěvy koncertů a divadelních přestavení, pro děti byl připraven
letní dětský tábor. Realizované aktivizační služby napomohly klientům a jejich
blízkým k rozšíření schopností a dovedností a naplnily jejich volný čas.
Sociálně aktivizačních programů se účastní 30 obyvatel Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 50 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

6

9.

Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, Lázeňská 2, Praha 1
Projekt: „ Sociálně aktivizace – projekt Adopce seniorů“
Cílová skupina: senioři, lidé s tělesným postižením
Organizace poskytuje sociálně aktivizační služby opuštěným lidem a lidem s
tělesným postižením. Dobrovolníci jim nabízejí svoji společnost, chodí s nimi na
procházky, předčítají jim a jezdí s nimi na výlety (Setkání na Velehradě, pouť do
Lurd). Senioři začali být aktivní a sami se zapojovali do různých akcí (např. jarní a
vánoční bazar). Organizace úzce spolupracuje se Střediskem sociálních služeb,
dobrovolníci docházejí do všech čtyř Domů s pečovatelskou službou a nabízejí svoji
společnost a pomoc. Služeb organizace využívá 15 klientů z Prahy 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 90 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

10.

DIAKONIE ČČE – Středisko pro zrakově postižené, účelové zařízení církve,
Klimentská 16, Praha 1
Projekt: „ Středisko pro zrakově postižené“
Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením
Cílem projektu byla snaha rozšířit možnosti získávání informací pro postižené klienty
způsobem pro ně vyhovujícím a tím zlepšit jejich životní podmínky a pomoci jim
k zařazení do společnosti. Konkrétně jde o využívání zvukové, braillské a elektronické
knihovny. V letošním roce se podařila digitalizace podstatné části zvukové knihovny
(zvukové knihy), tisk další biblické knihy v braillově písmu a realizace pravidelných
víkendových setkání a 2 letní týdenních pobytů.
Služeb Střediska využilo celkem 220 zájemců, z toho většina opakovaně a ve více
oblastech. Vyúčtování:
Přiděleno: 6 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.

11.

Fokus Praha, občanské sdružení, Dolákova 24, Praha 8
Projekt: „ CDA Dům u Libuše“
Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním
Jedná se o dospělé osoby trpící pocitem osamělosti, lidi, kteří hledají smysluplnou
náplň volného času a sami ji nejsou schopni z důvodu svého postižení , vyplnit.
Základním cílem služeb „ Domu u Libuše“ je zamezení sociální
izolace
prostřednictvím klubových, vzdělávacích aktivit a socioterapeutické podpory. Tyto
aktivity jsou zároveň dobrým prostorem pro navazování vztahu s klientem, který
umožňuje dále poradensky a socioterapeuticky působit Svým charakterem je Centrum
denních aktivit více nízkoprahové než ostatní sociální služby pro duševně nemocné
v Praze a tak se daří otevírat prostor k aktivitě i pro klienty s takovým charakterem
onemocnění, které jim v jiných službách brání uspět nebo je vůbec využívat. Oblasti
podpory a aktivity centra: posilování motivace k sociálním kontaktům, organizace
volnočasových aktivit, sociální poradenství, sebeobslužné a tréninkové programy,
spolupráce při řešení krizových situací u klienta, podpora svépomocných aktivit a
další. Službu přímé pomoci využívá na základě písemné dohody 146 osob, z toho 5
klientů má trvalé bydliště v Praze 1.
Vyúčtování:
Přiděleno: 50 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána v plné výši na provozní náklady.
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