Rozd lení finan ních prost edk ve výši 4 000 000 K
„ JEDNI KA PRO ROK 2009 – sociální oblast

.

P edkladatel

Název projektu

Cílová skupina

Celkové
náklady
K

osoby se
„Monitorovací
systém pro klienty“ zdravotním
postižením

2.

Starokatolická
církev v R –
COMMUNIO
účelové zařízení
církve

COMMUNIO –
sociáln pastora ní
a informa ní
st edisko Praha“
ř

č

č

Domov sv.
Rodiny
účelové zařízení
církve
Ulrychova
1874/10
Praha 6

ě

1.

200 000

zdravotně
905 000
postižení, senioři,
osoby sociálně
handicapované,
děti, mládež
1

Požado
vaná
ástka
K
75 000

905 000

P id lená
ástka

Popis projektu

P ínos
pro Prahu 1

Zařízení poskytuje
celoroční pobytové
služby dospělým osobám
s mentálním a
kombinovaným
postižením. Cílem
projektu je zavedení
monitorovacího a
varovného systému
k zajištění bezpečnosti
klientů s rizikovým
onemocněním (např.
epileptické záchvaty)
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.

3 klienti z Prahy 1
Finanční podpora
projektu přispěje ke
zkvalitnění péče o
občany, kteří
z důvodu svého
zdravotního
postižení nemohou
žít společně se svojí
rodinou.

Středisko denních služeb.
Bezplatné sociálně právní
poradenství, vzdělávací a
aktivizační kurzy, osobní
asistence

Dostupnost služeb
občanům z P1,
pokrytí potřeb cílové
skupiny, integrace

K
75 000

50 000

ů

Karolíny Světlé
21, Praha 1

Ob anské
sdružení
Otev ené srdce
U Průhonu 23
Praha 7

2 5551 208
„ Azylový d m pro matky s dětmi,
které se ocitly
matky s d tmi
Otev ené srdce“ v krizové sociální
situaci

4.

Unie
katolických žen
účelové zařízení
církve
Thákurova 3
Praha 6

„ Spole enská
odpoledne t etího
v ku“

5.

ST EP
Centrum pro
sanaci rodiny
občanské
sdružení
Buková 2540/24
Praha 3

„ Víceúrov ový
program sociálních
služeb pro rodiny
s d tmi, které jsou
ohroženy
odebráním do
d tských domov “

80 000

80 000

Trvalá spolupráce
s OSZ a OPD,
přednostní
umísťování matek
s dětmi z P1

č

č

č

ř

ě

3.

------------------------------Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady
V Azylovém domě jsou
poskytovány kromě
ubytovacích služeb i
sociální služby,
prostřednictvím kterých
chce organizace
dosáhnout, aby matka
s dětmi byla schopna řešit
své problémy a
prosazovat zájmy svých
dětí.
Požadovaná ástka je
ur ena na provozní
náklady.
Poradna pro ženy je
umístěna v prostorách
Farního klubu.
Přednášky, semináře,
výuka na PC
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.

60 000

60 000

50 000

45 000

40 000

děti ohrožené
2 250 000
odebráním do
dětských domovů
ve věku 0-15 let a
jejich rodiče

ů

ě

ě

ň

ě

ř

senioři

2

Poskytování sociálněaktivizačních služeb
rodinám s dětmi ve věku
0-15 let, které jsou
ohroženy sociálním
vyloučením,
zanedbáváním péče.

Velkou skupinu
tvoří senioři z P1 a
jejich počet stále
vrůstá. Přednášky a
semináře jsou
poskytovány
bezplatně, a proto
jsou přístupné i pro
sociálně nejslabší
seniory.
Projekt je realizován
v denním centru
„Středisko pomoci
dětem a rodinám“ na
adrese Senovážná 2,
P1.
Spolupráce s OSZ –

Osoby
s chronickým
onemocněním,
osoby se
zdravotním
postižením

Gaudia proti
rakovin
občanské
sdružení
Korunní 111
Praha 3

„ Terénní a
ambulantní sociální
služby pro
onkologicky
nemocné a jejich
blízké“

7.

NADACE
BONA
Pod Čimickým
hájem 177/1
Praha 8

„Pomoc zdravotn Klienti
s duševním
(duševn )
handicapem
postiženým (i
zbavených
zp sobilosti
k právním úkon m)

579 920

231 460

100 000

3 174 000

200 000

80 000

ů

ů

ě

ě

6.

3

Cílem je zabránit
odebrání dítěte z rodiny
nebo umožnit jeho návrat
zpět domů ze zařízení
pro výkon ústavní
výchovy.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady
Organizace nabízí
ojedinělé bezplatné
poskytování odborné
psychologické pomoci,
podpůrné léčebné
metody, sociální
rehabilitaci a základní i
odborné sociální
poradenství v domácím
prostředí nebo u lůžka
v nemocnici.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady
Zajištění sociální služby
v rámci projektu
„Psychosociální síť“
(chráněné bydlení,
chráněná pracoviště,
dílny, informační sítě)
Integrace duševně
nemocných do
společnosti, zlepšení
kvality jejich života
Požadovaná částka je
určena na provozní

OPD MČ P1.

Možnost pro občany
z P1 využít nabídku
ambulantních služeb
před vstupem do
nemocnice
(NMSSKB), služby
u lůžka během a po
propuštění
z nemocnice,
psychoterapii.

V roce 2008 byli do
projektu
„Psychosociální síť“
zapojeni 3 klienti
z P1.

č

č

náklady
„Rekondi ní cvi ení Osoby
a plavání zkvalitní s mentálním
postižením
život“

9.

Sdružení p átel „ M žeš, asopis o
p ekonávání bariér“
Konta
BARIÉRY
občanské
sdružení
Melantrichova 5
Praha 1
ř

č

ě

„ Podporované
zam stnávání
v regionech hl. m
Praha a
St edo eský kraj“
ř

10. Formika
občanské
sdružení
Konstantinova
1476
Praha 11

63 900

27 000

20 000

Lidé se
zdravotním
(mentálním,
fyzickým i
kombinovaným
postižením),
jejich rodinní
příslušníci,
profesionálové i
laici v oboru

100 000

100 000

50 000

Lidé ve věku 18
– 62 let
s mentálním
tělesným,
smyslovým a
kombinovaným
postižením, lidé
v sociální izolaci

3 268 300

51 000

50 000

č

Spole nost pro
podporu lidí
s mentálním
postižením
v R
občanské
sdružení
Ječná 1434/11,
Praha 2

ů

8.

4

Organizace napomáhá
sociální rehabilitací a
klubovou činností v
integraci mentálně
postižených osob do
společnosti. Kromě těchto
aktivit organizuje i
rehabilitační cvičení,
masáže a koupele pro
zlepšení tělesné kondice.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady
Noviny, které vycházejí
s dvouměsíční
periodicitou, mají
celostátní dosah. Jsou
zdrojem informací pro
zdravotně postižené a
jejich rodinné příslušníky
a usnadňují integraci.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady

Aktivit se účastní
postižení občané
z Prahy 1.

Poskytování základního
a odborného sociálního
poradenství v oblasti
pracovního uplatnění.
Integrace sociálně
znevýhodněných lidí do
společnosti.
Požadovaná částka je

V roce 2008 byly
poskytnuty služby
dvěma klientům
z P1.

Značná část článků
zachycuje dění
v Praze 1.
Spolupráce
s Oborem vnějších
vztahů a s OSZ

ě

„ Chrán né bydlení Dospělí lidé
s mentálním
eznická“
postižením

486 560

486 560

30 000

179 000

150 000

150 000

Zdravotně
149 944
postižené občané
z Prahy 1

125 642

100 000

ř

Ř

11. Spole nost
DUHA
občanské
sdružení
Českolipská 621
Praha

ě

ř

č

„Pomoc p ichází na Osoba se
12. HELPPES –
ty ech tlapkách zdravotním
Centrum
postižením
výcviku ps pro
Odety“
postižené
občanské
sdružení
Mikovcova
531/9
Praha 2

13. CZP Kraje
Praha –
Centrum pro
zdravotn
postižené
ob any pro
Prahu 1 a 7

„ Pomoc zdravotn
postiženým“

5

určena na provozní
náklady.
Poskytování služeb
v programech chráněného
bydlení obyvatelům bytu
v Řeznické 656/14
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady

Chráněný byt o
velikosti 2+1
v Řeznické,
pronajatý od MČ P1,
slouží k bydlení
třem klientům, jedna
klientka je z P1. Je
jim poskytnuta
taková podpora, že
mohou žít běžným
způsobem života
Pomoc Mgr.
Činnost je koncipována
Svatoňové z P1 při
jako kompletní soubor
zvýšení její
přípravné a následné
sociální péče pro osoby se soběstačnosti,
samostatnosti a
zdravotním postižením,
bezpečnosti.
kteří využívají jako
Asistenční pes jí
kompenzační pomůcku
pomáhá žít
speciálně vycvičeného
plnohodnotný život
psa. Helppes poskytuje
a umožňuje jí
zaškolení žadatele a
následný servis po celou návrat k profesnímu
životu.
dobu aktivní služby psa
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.
Kontaktní a informační
Dlouhodobá, velmi
centrum poskytující
dobrá spolupráce s
kvalifikovanou, široce
OSZ, se Střediskem
dostupnou pomoc,
sociálních služeb.
bezplatné sociálně-právní
poradenství, ochrana práv
zdravotně postižených.

občanské
sdružení
Rybná 24
Praha 1

„ Centrum služeb Osoby se
zrakovým
pro nevidomé a
slabozraké ob any“ postižením

4 116 920

687 400

150 000

15. Farní charita
Starý Knín
účelové zařízení
církve
Nám. Jiřího
z Poděbrad 47
Nový Knín

„ Azylový d m sv.
Ludmily – Centrum
na podporu sociáln
slabých rodin
(aktivizace) –
Mokrovraty u
Dob íše“

Děti a mládež
2 748 080
z rodin klientů
Azylového domu
sv Ludmily

120 000

90 000

13 klientů z P1.
Stálá kvalita a
kvantita sociálních
služeb v Praze 1.
Navazování nových
kontaktů se zrakově
postiženými občany
z P1 prostřednictvím
osvěty v příslušných
institucích. Zlepšení
podmínek pro
integraci
postižených občanů
z P1 a P1
navštěvující.

ř

ě

ů

č

14. TyfloCentrum
Praha
o. p. s.
Krakovská 21
Praha 1

Zprostředkovatel pomoci
při řešení obtížné sociální
situace formou
spolupráce s příslušnými
organizacemi.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.
Pomoc při integraci do
společnosti, denní
nabídka služeb, které
vedou ke zvýšení
samostatnosti a k
aktivnímu přístupu k
životu. Individuální
sociální práce a speciální
poradenství, motivační
programy.
------------------------------Příspěvek je určen na
provozní náklady.

6

Projekt je zaměřen na
pomoc dětem a mládeži,
které jsou se svými rodiči
ubytováni v Azylovém
domě sv. Ludmily a které
jsou často ohroženy ve
svém vývoji, ať již
špatným fungováním
rodiny nebo na základě
složité sociální situace.
Cílem je zkvalitnění

Navržená dotace
zajistí občanům
Prahy 1 přednostní
využití služeb, které
tato organizace
poskytuje.
Spolupráce s OSZ a
se sociálními
kurátory.

služeb této cílové skupině
především v odborné
pomoci psychologa,
speciálního pedagoga a
ergoterapeutické činnosti.
------------------------------Příspěvek je určen na
provozní náklady
Osoby se
zdravotním
postižením,
osoby s epilepsií
a jejich blízcí

533 202

17. ACORUS
občanské
sdružení
Podvinný mlýn
669
Praha 9

„ Psychosociální
centrum Acorus –
pomoc ob tem
domácího násilí“

Oběti domácího
násilí

4 490 926

50 000

50 000

Osoby se

1 570 849

167 737

100 000

18.

eská unie

100 000

50 000

ě

č

„ Vydávání
m sí níku Aura –
informace o
epilepsii“
ě

16. Spole nost „ E“
Czech Epilepsy
Association
Občanské
sdružení
Liškova 959/3
Praha 4

„ Centrum

7

Hlavní náplní sdružení je
předávat v průběhu roku
informace o epilepsii a o
životě s ní formou
telefonického,
písemného,
elektronického a
osobního kontaktu.
Sociálně aktivizační
služby jsou poskytovány
jak nemocným a jejich
rodinám, tak i široké
veřejnosti.
Příspěvek je určen na
provozní náklady
Poskytování kompletní
pomoci obětem domácího
násilí. Terénní sociální
práce, provozování
azylového domu
Příspěvek je určen na
provozní náklady

Cílem je napomáhat

Společnost má
zaregistrovány
klienty z Prahy 1.
Časopis Aura je
měsíčník, vychází
v nákladu 1600 ks a
je rozesílán členům
společnosti „E“, do
ordinací odborných
lékařů, školám ,
VZP.

Dlouhodobá
spolupráce s OSZ a
sociálními kurátory.
Klienti z P1 jsou
přednostně
zařazováni do
programů. Nabídka
bezplatného
semináře pro
pracovníky OSZ .
Klienti nachází v

sociálních služeb sluchovým
postižením
pro osoby se
sluchovým
postižením všech
v kových kategorií“
ě

neslyšících
občanské
sdružení
Dlouhá tř. 37
Praha 1

19. O. s. Ježek a
ížek
Chvalova 12
Praha 3

„Streetwork
projektu „ Cesta –
centrum sociálních
a terapeutických
aktivit“ na území
Prahy 1“

Osoby bez
přístřeší, osoby
obchodované a
komerčně
zneužívané

857 080

257 080

120 000

20. Nad je,
občanské
sdružení
K Brance 11/19e

„Terénní práce
mezi bezdomovci“

Osoby bez
přístřeší

779 700

300 000

100 000

8

osobám se sluchovým
postižením při
odstraňování
komunikačních a
informačních bariér
vyplývajících z jejich
postižení.
------------------------------Příspěvek je určen na
provozní náklady.

Centru prostor pro
vzájemnou
komunikaci.
Centrum nabízí
poznat problematiku
sluchově
postižených
ostatním obyvatelům
P1 a napomáhá tak
svým klientům
v integraci do
majoritní
společnosti.

Projekt pomáhá lidem na
okraji společnosti získat
dovednosti, které
potřebují ke změně své
nepříznivé situace.
Terénní program Cesta
má za cíl zmapování
lokalit (Hlavní a
Masarykovo nádraží),
kde se zdržují osoby
bez přístřeší, a
navazování kontaktů
včetně nabízení služeb
denního centra.
---------------------------Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Streetwork, osvětová
činnost, činnost v sociální
a zdravotní oblasti.
Příspěvek je určen na

Program snižuje
nebezpečí
patologického
chování a rizikového
životního stylu osob
bez přístřeší, kteří se
zdržují v P1.

Cílem projektu je
podpora terénní
práce na území
Prahy 1.

Praha 5

21. Nad je,
občanské
sdružení
K Brance 11/19e
Praha 5

22. DOM
občanské
sdružení
Braunerova 22

provozní náklady.

„ Podpora sociální
práce
v nízkoprahovém
denním centru“

„DOM JOB“

2 812 300
Osoby ve věku
18 až 26 let
v nepříznivé
sociální situaci
spojené se ztrátou
vlastního zázemí
(např. střecha nad
hlavou, ztráta
kontaktu
s rodinou,
nezaměstnanost)

360 000

100 000

Podpora sociálních služeb
v nízkoprahovém denním
centru Naděje, Bolzanova
7. Rozvoj sociální práce
s uživateli služeb centra a
částečné krytí nákladů,
které s poskytováním
sociální práce souvisejí,
podpora
pschodiagnostických
programů.
Příspěvek je určen na
provozní náklady

Děti a mládež ve
veku od 6-22 let,
ohrožené
společensky

70 000

70 000

Cílem aktivit a
poskytování služeb je
spolupráce s mladými
lidmi, která vede k přijetí

1 631 000

9

Zprostředkování
kontaktu
s nízkoprahovým
denním centrem a
azylovými
zařízeními, ochrana
ostatních občanů
před nepříznivými
důsledky životního
způsobu cílové
skupiny (potlačení
drobné kriminality,
alkoholismu, rizika
infekčních a
parazitárních chorob
apod.)
Bezprostřední
nabídka služeb,
které reagují na větší
výskyt společensky
nežádoucího jevu –
bezdomovectví a
s ním spojené
negativní
důsledky.Nabídka
zdravotní,
psychologické,
hygienické a
materiální pomoci,
projev solidarity a
lidské tolerance.
Dílna
s tradiční
ruční
košíkářkou
výrobou
v Rybné
27, P1 pomáhá

nežádoucími
jevy, etnické
menšiny, osoby
opouštějící
výchovná
zařízení

ě

Praha 8

23. HESTIA
občanské
sdružení
Na poříčí 12
Praha 1

„Program P t P“

Primární skupina: 1 632 456
děti ve věku 6-15
let
Sekundární
skupina:
dobrovolníci

10

60 880

60 000

nových hodnot postojů a
životního stylu a tím
k celkové integraci
mladého člověka do
společnosti. Organizace
navazuje na sociální,
terapeutickou a
poradenskou síť státních i
nestátních institucí a
pomáhá mladým lidem,
kteří obtížně hledají
uplatnění na otevřeném
trhu práce, ale také
občanům odsouzeným
k výkonu trestu veřejně
prospěšnou prací.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Program Pět P
(Přátelství, Podpora,
Péče, Pomoc a Prevence)
je akreditovaná sociálně
aktivizační služba. Cílem
je zlepšit sociální
fungování dětských
klientů a podpora jejich
začlenění do kolektivu
vrstevníků
prostřednictvím nabídky
dlouhodobého
kamarádského vztahu
s dospělým
dobrovolníkem.
Prevence sociálně
patologických jevů –

utvářet a zachovávat
ráz Starého města a
je velmi oblíbená
nejen u občanů
Prahy 1.

HESTIA úzce
spolupracuje s OPD
MČ P1 dále
s pedagogickopsychologickými
poradnami a se
specializovanými
školami. Rozvoj
dobrovolnictví na
území Prahy 1 je
žádoucí trend, který
přispívá
k produktivnímu
trávení volného času
a pozvednutí váhy
práce pro komunitu.

ř

„ Program Má í,
terénní služba,
poradna pro ženy
v sociální nouzi“

25. Farní charita
Praha 1 Nové
M sto,
účelové zařízení
církve
Jungmannovo
nám. 18
Praha 1

„ Plamen poznání –
motiva ní výtvarný
ateliér pro lidi bez
domova“
č

24. Farní charita
Praha 1 Nové
M sto,
účelové zařízení
církve
Jungmannovo
nám. 18
Praha 1

Ženy v sociální
1 129 412
nouzi, ženy
bezdomovkyně a
ženy, které jsou
bezdomovectvím
ohroženy

300 000

100 000

Ženy v sociální
528 202
nouzi, ženy
bezdomovkyně a
ženy, které jsou
bezdomovectvím
ohroženy

160 444

50 000
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snižuje možnost
vyhledávání rizikových
skupin dětí, požívání
alkoholu, drog apod.
Příspěvek je požadován
na provozní náklady.
Cílem projektu je pomoc
při integraci, navázání
komunikace a stabilizace
situace klientů.
Současně s tím činit
takové kroky, které
v budoucnu zabrání
opětovnému zhoršení
situace.
Příspěvek je požadován
na provozní náklady
Cílem projektu je
napomoci integraci cílové
skupiny, navázání
komunikace a
porozumění, a to
prostřednictvím odborně
vedené výtvarné tvorby.
Ateliér je umístěn
v Azylovém domě sv.
Terezie. Výsledky jsou
prezentovány na
prodejních výstavách.
Výrobky jsou v rámci
různých akcí vystavovány
a prodávány (velikonoční,
vánoční trhy apod.) Zisk

Prací s klientkami se
snaží organizace o
jejich zařazení zpět
do společnosti.
Motivovat a
podporovat je
v procesu jejich
aktivní integrace,
přecházet
sociálnímu
vyloučení klientek,
které se nacházejí ve
stavu sociální nouze.
Navázání
komunikace mezi
cílovou skupinou a
většinovou
společností na území
P1, kde je nejvyšší
koncentrace osob
bez přístřeší.
Snižování zátěže,
kterou tito lidé
představují pro
společnost – přínos
nejen pro občany
v P1 žijící a
pracující, ale též pro
návštěvníky centra

ř

„Program Má í –
pomoc ženám
v sociální nouzi,

Ženy v sociální
nouzi, které již
projevily aktivní
snahu o změnu
své situace

1 470 904

300 000

0

senioři

74 000

49 000

40 000

ř

26. Farní charita
Praha 1 Nové
M sto,
účelové zařízení
církve
Jungmannovo
nám. 18
Praha 1

27.

eský ervený
k íž – Oblastní
spolek
K
Občanské
sdružení
Pohořelec
111/25
Praha 1

„Aktivní stá í“

12

používají klienti pod
vedením
sociálních
pracovnic na úhradu
svých životních nákladů
např. ubytování, splátky
dluhů apod.
Příspěvek je určen na
provozní náklady
Cílem projektu je
pomáhat sociálně
vyloučeným ženám se
znovu začlenit do
majoritní společnosti a
ženám, které se ocitly v
ohrožení sociální exkluzí
pomáhat stabilizovat
jejich situaci. Program
Máří byl rozšířen o
sociální rehabilitaci, při
které se vytváří prostor
pro systematické
resociální aktivity
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady
Pokračování v
provozování klubu
seniorů, který pořádá
pravidelné schůzky,
zájezdy, exkurze a
vánoční nadílku.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.

Prahy.

Destigmatizace
problému
bezdomovectví,
navázání
komunikace
mezi
cílovou skupinou a
většinovou
společností na území
P1, kde je nejvyšší
koncentrace
osob
bez přístřeší.

Projekt umožní
aktivní trávení
volného času
seniorům z oblasti
Hradčan.

Těhotné ženy,
rodiny s dětmi,
osamělé matky,
mládež, sociálně
handicapované
osoby, osoby v
krizi

776 000

200 000

50 000

Nízkoprahové zařízení,
poskytující bezplatné
poradenství, operativní
pomoc ženám a dívkám,
které se nečekaným
těhotenstvím ocitly ve
složité životní situaci,
Osvětová činnost
zaměřená na děti.
Příspěvek je určen na
provozní náklady

Jedná se o jediné
zařízení tohoto
druhu, které působí
v P1 již 17 let.
Služeb využívají
studentky ze SŠ a
VŠ z P1 nebo
občanky zde žijící,
v poslední době
přibývají i ženy cizí
národnosti.

878 300

200 000

20 000

Špatná integrace
ohrožuje jednak své
oběti samotné, ale i
okolní společnost.
Díky zkušenostem a
místem působení v
P1 a v návaznosti na
odborné terénní ,
sociálně právní
poradenství, dojde
ke zmírnění jevů a k
informovanosti
občanů o
problematice
migrantů.

100 000

0

Cílem projektu je
okamžité řešení
sociálního vyloučení
legálně pobývajících
imigrantů na území P1 a
s tím spojených následků,
např. nedodržování
základních společenských
pravidel.,
nezaměstnanosti, účasti
na černém trhu práce,
závislosti na sociálním
systému, nelegálního
pobytu na území ČR.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Podpora lidí se
speciálními potřebami a
s autismem v obhajobě
jejich práv, uplatnění na
trhu práce a při

ů

28. Ob anské
„ Poradna pro ženy
sdružení
a dívky“
ONŽ – pomoc a
poradenství pro
ženy a dívky
Voršilská 139/5
Praha 1

„ Integrace cizinc Imigranti a
na území Prahy 1“ azylanti

30. Máme
otev eno?
občanské
sdružení
Hradešínská 47

„Informa ní a
poradenské
centrum“

č

29. Poradna pro
integraci
občanské
sdružení
Senovážna 2
Praha 1

Lidé s mentálním 1 240 900
postižením

13

Poskytování
informací a
poradenství
občanům MČ P1
v kavárně Vesmírna,

volnočasových aktivitách.
------------------------------Příspěvek je určen na
provozní náklady.

ě

Praha 10

Lidé s mentálním 3 376 200
„ Pracovn tréninkový program postižením a s
autismem
v kavárn
Vesmírna“

32. Máme
otev eno?
občanské
sdružení
Hradešínská 47
Praha 10

„Asisten ní služba“ Lidé s mentálním 1 219 900
postižením a
artismem. Děti.

250 000

150 000

100 000

0

33. ‚Židovská obec
v Praze,

č

ě

č

ě

31. Máme
otev eno?
občanské
sdružení
Hradešínská 47
Praha 10

Sociáln aktiviza ní senioři
služby pro seniory“

8 815 000

14

50 000

20 000

Ve Smečkách 5.
Přispívá k integraci
lidí s postižením do
společnosti a
osvětově působí na
veřejnost.
Cílem projektu je posílení Vytvoření a udržení
sebevědomí postižených prostoru
Ve Smečkách 5, P1
lidí při uplatnění na
běžném trhu práce a
pro přirozené
jejich začlenění do
setkávání lidí
s postižením a bez
společnosti.
postižení. Integrace
Požadovaná částka je
v přirozeném
určena na provoz.
prostředí.
Program, který podporuje V roce 2008 byly
rodiny pečující o člověka poskytnuty služby
s postižením nebo
dvěma klientům
autismem formou tzv.
z P1. Letos by
organizace ráda
odlehčovací služby.
Služba zajišťuje dětem a navázala užší
osobám s postižením
kontakty s Úřadem
kontakt se společenským MČ P1. Tato
spolupráce bude
prostředím a podporuje
jejich integraci za pomoci informovat osoby
s mentálním
asistenta
postižením o
Požadovaná částka je
nabídce jejich
určena na provozní
služeb.
náklady.
Osobní asistence
není tématem soc.
grantu.
Středisko poskytuje
30 klientů z P1.
sociální služby především Středisko je

ě

St edisko
sociálních
služeb
účelové zařízení
církve
Maiselova 18
Praha 1

Rodiny s dětmi
„ Sociáln
aktiviza ní služby
pro rodiny s d tmi“

35. Ob anská
poradna Praha
Občanské
sdružení
Jakubská 676/3
Praha 1

„ Sociální
poradenství pro
sociáln
handicapované
ob any Prahy 1“

311 000

50 000

20 000

256 000

150 000

č

ě

ě

č

34. Židovská obec
v Praze,
St edisko
sociálních
služeb
účelové zařízení
církve
Maiselova 18
Praha 1

Občané P1, kteří 1 608 980
se ocitli v obtížné
sociální či jiné
těžké situaci,
kterou nejsou
schopni řešit
vlastními silami

15

osobám patřícím
k židovské komunitě a
jejich blízkým
nacházejícím se
v nepříznivé sociální
situaci ať už z důvodu
vysokého věku, ztráty
soběstačnosti, nemoci,
krizové situace nebo
zdravotního stavu
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.
Projekt je zaměřen na
podporu manželských
párů a partnerských
dvojic, které patří
k židovské komunitě a
kromě obvyklých
partnerských a
rodičovských otázek řeší i
otázky identity a
přeneseného traumatu.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.
Cílem projektu je
rozšíření a zkvalitnění
poradenské činnosti pro
MČ P1 v oblasti bytové
problematiky (deregulace
nájemného). Poradna je
místem, kam se může
občan obrátit
s požadavkem na

vyhledávané seniory
židovského původu,
kteří se ve stáří
obracejí do své
minulosti a snaží se
vracet ke svým
tradičním a
duchovním
hodnotám. Většina
z nich přežila
holocaust.

Středisko má
celopražskou
působnost, ale svoje
služby poskytuje
také klientům z P1.
Jedná se o
ativizační činnosti:
kluby, kurzy,
podpůrné aktivity,
letní ozdravný tábor
a multikulturní
pobyt pro děti
Poskytování
odborného servisu
občanům P1, který
může pomoci
odbourávat jejich
obavy spojené
s nejistotou, týkající
se perspektivy
bydlení. Nestranný

č

č

komplexní řešení svých
potíží
Požadovaná ástka je
ur ena na provozní
náklady.

„ Sociální služby Osoby s tělesným
pro lidi s d tskou postižením
mozkovou obrnou
ve St edisku
ucelené rehabilitace
p i DMO v Praze 1“

37. Sdružení pro
komplexní pé i
p i d tské
mozkové obrn
(SDMO)
Občanské

„ Sv t, jak jej vidí Osoby s tělesným
mladí lidé s DMO“ postižením

116 000

116 000

100 000

Poskytování pomoci
rodinám postižených při
získávání potřebných
informací o možnostech
péče o jejich postižené
příslušníky. Spolupráce
s organizacemi
zaměřenými na DMO u
nás i v zahraničí.
Požadovaná částka je
určena
na
provozní
náklady.

79 300

79 300

0

Projekt si klade za cíl
pomocí
vhodného
motivačního
úsilí
a
vhodné
komunikační
strategie zprostředkovat
mladým lidem s DMO

ě

ř

ř

ě

36. Sdružení pro
komplexní pé i
p i d tské
mozkové obrn
(SDMO)
Občanské
sdružení
Všehrdova 14,
Praha 1
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pohled na problémy
dodává občanům
pocit jistoty a
zbavuje je stresu.
Pro zastupitele a
pracovníky MČ
mohou být výstupy
projektu zdrojem
pro koncipování
nové bytové a
sociální politiky
nebo případných
změn ve stávajících
postupech při práci
s občany.
Klienti z Prahy 1.
Projekt zacílený na
osoby s dětskou
mozkovou obrnou je
ojedinělý a vhodně
doplňuje síť služeb
v P1. Při naplňování
cílů projektu
spolupracuje
organizace např.
s Komunitním
centrem Kampa a
s Mateřským
centrem,
Klienti se zapojují
do kulturního života
přímo na území MČ
P1 a využívají
nabídku kulturních
institucí nebo zde

č

sdružení
Všehrdova 14,
Praha 1

„ Informa ní a
organiza ní
zabezpe ení
ozdravných a
rekrea ních pobyt
pro seniory“

39. St edisko rané
pé e SPRP
Praha
Občanské
sdružení
Trojická 387/2
Praha 2

„ Raná pé e pro
d ti se zrakovým a
kombinovaným
postižením“

40. EMAUZY R,
občanské
sdružení
Ekologická 10
Rychnov nad

„ Emauzský d m
Praha“

senioři

60 000

60 000

30 000

ů

ě

ů

č

č

č

č

38. CONCORDIA
PAX
občanské
sdružení
Roháčova 6
Praha 3

Rodiny dětí se
96 000
zrakovým
postižením do 4
let věku dítěte
Rodiny dětí
s kombinovaným
postižením do
7let věku dítěte
Muži bez
4 903 260
přístřeší starší
18ti let
(bezdomovci,
propuštění vězni,
17

30 000

60 000

30 000

60 000

sebevědomý a otevřený
vztah ke společnosti.
Integrace lidí s DMO
přirozenou
formou
volnočasových
aktivit.
Pokračuje
činnost
fotokroužku.
Požadovaná částka je
určena
na
provozní
náklady.
Cílem
projektu
je
zabezpečení operativní a
podrobné informovanosti
seniorů z MČ P1 o
ozdravných a rekreačních
pobytech
v Penzionu
Josefínum
a Arnica.
Zprostředkování pobytů
a dopravy. Provádění
supervize.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Jediná organizace, která
poskytuje ranou péči
rodinám s dítětem se
zrakovým postižením na
celém území Prahy,
včetně MČ P1.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Projekt se týká činnosti
azylového domu
s ubytovací kapacitou 20
lůžek, kde je provozován
i Emauzy Market,

působících subjektů.

Zlepšení služeb pro
seniory z P1. Na
týdenní rekreační
pobyty přispívá MČ
P1 ze Sociálního
fondu částkou 90
Kč/osoba/den do
vyčerpání schválené
částky v rozpočtu
tohoto fondu.

3 rodiny z P1.
Nabízejí další
přednostní využití
svých služeb
klientům z P1.

V roce 2008 zde
byli ubytováni po
dobu 620 nocí 3
občané P1.
Projekt reaguje na

mladí lidé,
opouštějící
ústavní zařízení)

Kněžnou
Projekt je
realizován
v Emauzském
domě Praha,
Antonína
Čermáka 4, P6

440 370

66 070

0

č

„ Osobní asistence Mentálně,
fyzicky,
pro ob any
kombinovaně
Prahy 1“
znevýhodnění,
senioři,
chronicky a
dlouhodobě
nemocní

ř

41. Hewer
občanské
sdružení
Pod Strašnickou
vinicí 191/13,
Praha 10

prodejnu drobného zboží,
kde klienti nalézají
zaměstnání.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.

senioři
„ Podpora p i
zajiš ování sociální
služby pro ob any
Prahy 1

97 517

č

ť

42. Evropské
sociáln
zdravotní
centrum Praha
Domov pro
seniory –
Slune nice
o. p. s.
Štefánikova
203/23, Praha 5

18

97 517

50 000

Obsahem asistence jsou
služby, které vedou
k důstojnému životu
v domácím prostředí od
osobní obsluhy přes
pomoc v domácnosti až
po zajištění kontaktů se
společností. Cílem
projektu je udržení
stávající kapacity služeb
– zajištění drobných
řemeslnických služeb a
zdravotních masáží
v domácnostech klientů.
Přípěvek je určen na
provozní náklady.
Cílem organizace je
nezištně přispět svými
aktivitami a schopnostmi
do nabídky zejména
sociálních,
zdravotnických a
vzdělávacích služeb
v Praze.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.

potřeby společnosti
zajistit ochranu před
negativními
jevy,
jako je kriminalita,
bezdomovectví,
nezaměstnanost,
závislosti, absence
přirozených
sociálních sítí.
Poskytování
nepřetržité osobní
asistence občanům
Prahy 1.
Osobní asistence
není téma tohoto
grantu

Cílem projektu je
získat potřebnou
podporu pro
zajišťování kvalitní
služby v Domově
pro seniory
Slunečnice pro dvě
seniorky z P1, které
potřebují
každodenní pomoc
odborného

44.

„Koordinace
sociálních služeb
pro sluchov
postižené“

60 000

179 104

50 000

ě

ě

eská unie
neslyšících,
občanské
sdružení
Havlíčkova
1025/4
Praha 1

108 480

č

Osoby s tělesným 2 700 000
„ Kontakt –
sociáln -aktiviza ní postižením
služby pro osoby
s t lesným
postižením“
ě

43. KONTAKT bB
občanské
sdružení pro
studium,
rehabilitaci a
sport bez bariér
Strahov blok 1
Vaníčkova 7
Praha 6

Osoby se
sluchovým
postižením
(neslyšící,
ohluchlí, těžce
nedoslýchaví)

1 207 730

19

Sdružení usiluje o
odstranění bariér mezi
zdravotně postiženou a
nepostiženou mládeží,
především motivací
zdravotně postižených
k aktivnímu a
nezávislému pojetí života
(podpora sebevědomí,
vytváření nových
příležitostí, aktivizace
směrem k větší
samostatnosti). Program
je určen všem věkovým
kategoriím se zvláštním
zřetelem na děti a mládež
Příspěvek je určen na
provozní náklady..
V poskytování sociálních
služeb usiluje organizace
o zajištění komplexní
péče pro neslyšící
spoluobčany v P1.
Cílem je zajištění
podmínek a sociálního
zázemí Centra denních
služeb a koordinační
činnosti poradenského
centra pro zlepšení
dostupnosti sociálních
služeb .
Požadovaná částka je
určena na provozní

odborného
personálu.
V současné době
využívá služeb 100
postižených osob,
z toho 4 jsou občané
z MČ P1.

Dlouhodobá
finanční podpora
přináší jistotu, že
budou i nadále
poskytovány
sociální služby pro
sluchově postižené
z území P1 i
z okolních částí, ze
kterých se klienti
sjíždějí za pocitem
sociálního zázemí a
kolektivní
sounáležitosti.

náklady
eská asociace
pro psychické
zdraví
občanská
společnost,
Jelení 9,
Praha 1

„Linka
psychopomoci“

Lidé s duševní
poruchou,
duševním
onemocněním a
jejich blízcí. Lidé
nacházející se
v akutní životní
krizi.

1 854 760

400 000

0

Linka psychopomoci –
linka telefonické krizové
intervence je doplňkovou
službou pro jedince, kteří
navštěvují
odborníky
z oblasti péče o duševní
zdraví.
Požadovaná částka je
určena na provoz.

50 000

Cílem je propojit svět
zrakově postižených se
světem vidících a
přispívat k větší míře
samostatnosti lidí
s postižením a jejich
začleňování do
společnosti. Osvětové a
vzdělávací aktivity jsou
dostupné široké veřejnosti
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Organizace zajišťuje
provoz sociálně
aktivizačních služeb:
Program pracovního
osobního rozvoje,
Tréninková skupina
sociální dovednosti,
Trénink kognitivních
funkcí. Služba reaguje na
narušení sociálních vazeb
a špatnou schopnost

ě

45.

č

„ Mozaika –
vzd lávací,
nácvikové a
sociáln
terapeutické
programy“
ě

47. GREEN
DOORS
občanské
sdružení,
Na Maninách
1237/38,
Praha 7

Osoby se
1 386 600
zrakovým
postižením,
osoby
s kombinovaným
postižením, jejich
rodinní
příslušníci, široká
veřejnost

„Vzd lávací,
informa ní a
poradenské
centrum“

ě

46. Okamžik–
sdružení pro
podporu nejen
nevidomých
občanské
sdružení
Nemocniční
662/7
Praha 9

Osoby
s chronickým
duševním
onemocněním

868 805
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80 000

85 000

85 000

Linka psychopomoci
šíří i povědomí o
ostatních službách
v Praze 1 a
napomáhá
rozmístění klientů
k příslušným
odborníkům. Dobrá
spolupráce
s kurátory P1
10 klientů z P1.
Kompletní
poradenské služby
jsou určeny všem
klientům z celé ČR.

10% klientů z P1
Projekt e realizován
na území MČ P1 a
nabízí výjimečnou
kombinaci
programů, které
zatím jiné služby
v Praze neposkytují.
.

ů

48. Rozkoš bez
rizika
občanské
sdružení
Vlhká 166/10
Brno
Projekt je
realizován
střediskem v
Bolzanově
1615/1
Praha 1

„ Sex bez problém
aneb Snížení
rizikové nabídky
sexuálních služeb
na Praze 1“

Sexuální
pracovnice bez
ohledu na jejich
rasu, etnikum,
národnost, věk,
sexuální
orientaci,
náboženství,
původ a sociální
situaci

49. Dílny tvo ivosti „ Podpora pracovní Lidé se
občanské
a sociální integrace zdravotním

319 000

319 999

2 598 402

43 000
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komunikace, narušení
kognitivních funkcí,
změnu pracovní
dovednosti, deficit
pracovní dovednosti
Požadovaná částka je
určena na provoz.
150 000 Posláním sdružení je
snížit sociální a zdravotní
rizika ženy pracující
v sexbyznyse v ČR.
Cílem je snížit výskyt
pohlavně přenosných
infekcí a prevence
HIV/AIDS, včetně
snížení negativních
sociálních důsledků
spojených
s provozováním
prostituce.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.

40 000

Posláním služeb je
pomáhat lidem se

Posílení speciálního
poradenství
v poradenském
centru v Bolzanově
ulici kam přicházejí
zodpovědnější
klientky za účelem
zdravotního
vyšetření.
Posílení rozvoje
osvětových a
vzdělávacích
programů.
Sociální integrace
osob ohrožených
sociální exkluzí.
Snížení výskytu
sociálně
patologických jevů.
Snížení nárůstu
prostituujících
osob.Rozvoj
terénních programů,
prevence násilí a
trestné činnosti na
ženách apod.
Pavilon Dílen
tvořivosti je

sdružení
V Pevnosti 4
Praha 2

lidí se zdravotním
postižením“

postižením –
studenti a
absolventi
speciálních škol,
lidé po poškození
či poranění
mozku

Osoby
„“Sociální
s duševním
rehabilitace
v komunitním týmu onemocněním
– základní prvek
komunitní pé e pro
lidi s duševním
onemocn ním“

51. Asociace
pomáhající
lidem
s autismem –
APLA Praha
občanské
sdružení
Braunerova

„Odborné sociální
poradenství pro lidi
s artismem a jejich
rodiny

3 241 374

150 000

150 000

ě

č

50. FOKUS Praha,
občanské
sdružení,
Dolákova 24,
Praha 8

Lidé s poruchami 2 044 228
autistického
spektra a jejich
rodiny

22

58 000

50 000

zdravotním postižením
pracovat a žít kvalitní
život, pomoci jim získat
potřebné dovednosti,
které zvýší jejich
pracovní či jiné uplatnění
v životě.
Požadovaná částka je
určena na provozní
náklady.
FOKUS se zaměřuje na
pracovní a sociální
rehabilitaci, léčebnou
ambulantní péči a
psychoterapii. Posláním
sdružení je pomáhat
duševně nemocným
v návratu do běžného
života a jejich uplatnění
ve společnosti.
Požadovaná částka je
určena na provoz.

Projekt je zaměřen na
pražské rodiny s dětmi
s autismem. Pracovníci
asociace jim poskytují
poradenské služby,
terapie problémového
chování, nácviky
sociálních dovedností a

situován v areálu
Jedličkova ústavu
.Služba pracovního
poradenství a terénní
práce nabízí
podporu též
v terénu. Služby
využívá 1 klient
z P1.
Podpora projektu má
přínos v prevenci
sociálně
patologických jevů,
způsobených
vyloučením této
extrémně zranitelné
cílové skupiny.
Projekt přispívá
k integraci a zvýšení
kvality života. Úzká
spolupráce se
sociálními kurátory
MČ P1.
Služeb využije
v roce 2009: 6 – 8
klientů z P1.
Služby jsou
poskytovány
v domácnostech
klientů nebo
v poradenských
centrech. Na území
P1 bude zajištěna
odpovídající

1011/13
Praha 17 - Řepy

52. Svaz neslyšících
a
nedoslýchavých
v R
občanské
sdružení
Karlínské
náměstí 59/12
Praha 8

Osoby se
„ Sociální
sluchovým
poradenství pro
osoby se sluchovým postižením
postižením“

Mnohoproblémo
vé rodiny s dětmi
od
3 do 18ti let

„Dobrovolníci a
aktivity pro d ti
v Dom t í prání“

54. LATA –
Programy pro

„Ve dvou se to lépe Děti a mládež od
13ti let, kteří jsou
táhne“

ř

ě

ě

53. D m t í p ání
občanské
sdružení,
Karlovarská
337/18,
Praha 6-Ruzyně

228 590

228 590

0

170 000

150 000

100 000

3 328 911

310 700

180 000
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speciální pedagogickou
péči.
Částka je určena na
provozní náklady
Cílem poskytovaných
služeb je zabránění
sociálnímu vyloučení.,
předávat klientovi
vhodnou komunikační
formou informace o jejich
právech a možnostech o
pomůckách a o drobné
údržbě sluchadel.
Psychoterapeutická
pomoc.
Částka je určena na
provozní náklady.
Zkvalitnění stávající
služby Azylového domu
Přemysla Pittra pro děti
prostřednictvím zdvojení
nejnáročnějších služeb –
vychovatel + asistent.
Požadovaná částka je
určena
na
provozní
náklady.

Pomoc při řešení
problémů v rodině, ve

odborná služba.
8 klientů a jejich
rodin z P1.
Poskytované
poradenství přinese
především
informační servis a
technické
poradenství pro
sluchově postižené
obyvatele P1
v oblasti sluchadel a
kompenzačních
pomůcek, zajištění
kontaktů.
Projekt přispěje ke
zkvalitnění péče o
problémové rodiny
s trvalým bydlištěm
v MČ P1.
Spolupráce s OSZ
při péči o tyto
rodiny v krizových
situacích.
Preventivní
práce
prostřednictvím
terénních
pracovníků
ve
školách
a
při
volnočasových
aktivitách.
Území MČ P1 je
místem koncentrace

v ohrožení
sociálním
vyloučením

ohroženou
mládež
občanské
sdružení,
Zvolenská 8,
Praha 4

č

„ Poradna
Hospicového
ob anského
sdružení Cesta
dom “
ů

55. Hospicové
ob anské
sdružení Cesta
dom
Bubenská 3
Praha 7

č

ř

ř

č

56. Škola SPMP
„Škola SPMP
Modrý klí
Modrý klí , denní
občanské
stacioná , týdenní
sdružení,
stacioná ,
Smolkova 567/2, odleh ovací služby“
Praha 4

škole, v zaměstnání, při
nevhodném trávení
volného času.
------------------------------Požadovaná částka je
určena na provoz.

Osoby v krizi,
osoby sociálně
handicapované,
osoby se
zdravotním
postižením

4 000 000

Děti, mládež a
dospělí
s mentálním
postižením a
kombinovanými
vadami

26 687 000

24

300 000

300 000

300 000

150 000

Cesta domů je prvním
zřizovatelem domácího
hospice v ČR. Sdružení
poskytuje prostřednictvím
osobní, telefonické a
internetové poradny
odbornou pomoc
umírajícím, pečujícím o
terminálně nemocné,
pozůstalým a dalším
zájemcům.
Příspěvek je určen na
provozní náklady.
Kromě výchovně
vzdělávacího a
pracovního programu řeší
organizace odlehčovací
služby. Zajišťuje
stravování, dopravu,

rizikových skupin.
Organizaci se zde
daří zmírňovat
množství
patologických jevů
včetně trestné
činnosti .LATA dále
poskytuje své služby
z kontaktní
kanceláře na
Senovážném nám.
24, P1. Spolupracuje
s OSZ a
s psychologicko
pedagogickou
poradnou v P1.
Služby jsou
poskytovány i
občanům P1.

Spolupráce s P1
částečně řeší
problematiku
občanů P1
s mentálním
postižením..Další

podpora služeb M.
klíče přinese MČ P1
jistotu, že bude opět
P ínos pro Prahu 1:
Požadovaná částka je občan P1 uživatelem
určena
na
provozní těchto služeb.
náklady.

fyzioterapeutické služby.

9 945 964 4 000 000

CELKEM
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