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Rozd lení finan ních prost edk    
„ Grantové ízení M  Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009“ 
                                     

 
 

Č í s l o 
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e 
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Organizace 

 
       Název 
projektu 

 
Celkové 
náklady 
na 
projekt 

 
 

 
Požadova
ná ástka 

 
Schválená 
ástka 

 
Popis projektu 

    
1. 

Hospic 
Štrasburk 
občanské 
sdružení 
Bohnická 12/57 
Praha 8 - 
Bohnice 

„ Termináln

ě

 
onkologická 

hospic“ 

17 959 000 500 000 250 000 Poskytování lůžkových a domácích lékařských, 
ošetřovatelských, rehabilitačních, sociálních a spirituálních 
služeb pacientům v  terminálním stavu onkologických 
nemocí. (Kapacita 25 lůžek a průměrná doba pobytu 
pacienta v zařízení cca 47 dní). 
P ínos pro Prahu 1: 
Jedná se o jediný lůžkový hospic v Praze, který poskytuje 
své služby i obyvatelům MČ  Praha 1. 

2.  eská asociace 
sester 
občanské 
sdružení 
Londýnská 15 
Praha 2 

SestraFest 2009“ 600 000 100 000        - 0 - Cílem projektu je bližší seznámení  laické veřejnosti 
s ošetřovatelskou péčí. Informace budou poskytovat sestry 
ve stáncích. 
P ínos pro Prahu 1: 
SestraFest se bude konat dne 12. 5. 2009 na Staroměstském 
náměstí a v prostorách MHMP. První část akce je zaměřena 
na děti a mládež;  školáci získají informace o zdravé stravě, 
problematice drog, závislosti na tabáku, o sexuálně 
přenosných chorobách. Druhá část pro dospělé nabídne 
bezplatné změření hladiny cholesterolu a cukru v krvi. 
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3.    eský ervený 
k íž – Oblastní 
spolek K 
Praha 1 
občanské 
sdružení 
Pohořelec 
111/25 
Praha 1 

„Kurzy první 
pomoci“ 

90 000 57 000        - 0 - Proškolení obyvatel v problematice první pomoci. 
P ínos pro Prahu 1: 
V kurzech, které poskytují základní normy  
zdravotnických znalostí, bude  proškoleno celkem 150 
obyvatel  z Prahy 1 nebo pedagogů a studentů ze  škol 
z této MČ. 
 
 
 

4.  eský ervený 
k íž – Oblastní 
spolek K 
Praha 1 
občanské 
sdružení 
Pohořelec 
111/25 
Praha 1 

„Týden plný 
pohody“ 

143 000 81 000      - 0 - Projekt umožní seniorům účast na týdenním rekondičním 
pobytu v lázních Velké Losiny, který napomáhá zlepšení 
jejich zdravotního stavu.  
P ínos pro Prahu 1: 
Lázeňského pobytu se zúčastní 25 seniorů z P1. 

5. APPN 
Agentura 
Profesního 
Poradenství 
pro Neslyšící 
občanské 
sdružení 
Vratislavova 
12/28 
Praha 2 

„ APPN, 
Zp

ř

ístupn

ě

ní trhu 
práce pro osoby 
se sluchovým 
postižením, 

právní  poradna 
pro neslyšící a 

online 
tlumo

č

nická 
služba“ 

 

2 603 850 53 000      20 000 Cílem projektu je zlepšit postavení neslyšících na trhu 
práce,  podpořit nezaměstnané v hledání práce, doplnění  
jejich dovedností a s rozšířením jejich kvalifikace zvláště 
v oblasti práce s internetem a komunikace. 
P ínos pro Prahu 1: 
Neslyšící s trvalým bydlištěm v Praze 1 mohou bezplatně 
využívat on-line tlumočnickou službu a právní poradnu. 
 

6.  Sdružení pro 
komplexní pé i 
p i d tské 
mozkové obrn  
občanské 
sdružení 
Újezd 450 
Praha 1 
 

„ Klub rodi

čů

 d

ě

tí 
s pohybovými 
problémy p

ř

i 
Centru pro d

ě
ti 

s ohroženým 
pohybovým 
vývojem“ 

75 020 55 980      20 000 Cílem projektu je zajistit a odborně podpořit setkávání a 
komunikaci rodičů dětí s centrální koordinační poruchou či 
dětskou mozkovou obrnou. Ve Středisku ucelené 
rehabilitace (SDMO), v  Klimentské 9, jim bude poskytnuto 
vysvětlení potřebných postupů při „cvi čení“  s  dětmi doma. 
P ínos pro Prahu 1: 
V dlouhodobém časovém horizontu příznivě ovlivní výskyt 
motorických abnormalit a pohybových problémů občanů 
Prahy 1. 



 3

7. Sdružení pro 
komplexní pé i 
p i d tské 
mozkové obrn  
občanské 
sdružení 
Újezd 450 
Praha 1 

Podpora lé

č

ebné 
rehabilitace 

ob

č

an

ů

 s d

ě

tskou 
mozkovou 
obrnou“ 

 

908 860 489 430     80 000 Zajištění poskytování individuálně stanovené léčebné 
rehabilitace lidem s  DMO vhodnými metodami.  Aplikace 
individuálně indikovaných fyzioterapeutických metod, které 
přináší těmto lidem trvalejší úlevu. 
P ínos pro Prahu 1: 
Nabídka specifické rehabilitace většímu počtu osob s DMO 
z Prahy 1. 

8. Nemocnice 
Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejskeho 
v Praze 
účelové zařízení 
církve 
Vlašská 36 
Praha 1 

„Ošet

ř

ovatelská  
l

ů

žka  NMSKB“ 
5 133 600 200 000 200 000 Nabídka komplexní,  lůžkové,  zdravotní péče zaměřená na 

populaci starších a polymorbidních pacientů. Zahrnuje 
odbornou ošetřovatelskou péči, cílenou rehabilitaci, 
zlepšení nutričního stavu, sociální poradenství, duchovní 
péči. Nabídka odráží demografický vývoj v  Praze 
s narůstajícím podílem geriatrické populace. 
P ínos pro Prahu 1: 
Projekt pomáhá obnovení soběstačnosti pacientů a udržení 
maximální možné kvality jejich života. Pacienti jsou 
nejčastěji z Prahy 1 a  6.  
 

9. Nemocnice 
Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejskeho 
v Praze 
účelové zařízení 
církve 
Vlašská 36 
Praha 1 

„ Podpora 
preventivních 
program

ů

 ke 
zlepšení zdraví 
ob

č

an

ů

 Prahy 1 
v NMSKB“ 

9 811 000 188 100 188 000 Vytvoření optimálních podmínek k zajištění kvalitativně i 
kvantitativně vysokého standardu rehabilitace. Plynulé a 
koordinované úsilí o optimální začlenění zdravotně 
postižených občanů do společnosti. 
P ínos pro Prahu 1. 
Efektivně prováděná rehabilitace přispívá k urychlenému 
návratu pacientů do zaměstnání, minimalizuje vznik 
handicapu u seniorů, zajišťuje nácvik sebeobsluhy a 
samostatnosti a zlepšuje kvalitu  jejich života. V roce 2008 
bylo hospitalizováno 35 pacientů a ambulantně ošetřeno 
947 pacientů z Prahy 1. 
 

10. Nemocnice 
Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejskeho 
v Praze 
účelové zařízení 
církve 

Ambulance pro 
lé

č

bu bolesti a 
ambulantní 

paliativní pé

č
i“  

5 562 600 90 000   90 000 Doplnění technického vybavení ambulance o přenosné 
lineární dávkovače pro léčbu bolesti, které umožní 
kvalitnější a pro pacienta komfortnější intenzivní léčbu u 
obtížně zvládatelných bolestivých  stavů nejčastěji 
nádorovitého původu, případně jiných akutních i 
chronických bolestivých stavů.   
P ínos projektu pro Prahu 1: 
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Vlašská 36 
Praha 1 

Zlepšení kvality léčby bolesti v nemocnici, která je 
vzhledem k lokalizaci v centru Prahy pro obyvatele Prahy 1 
přirozeně spádovým zařízením včetně rozšíření možnosti 
léčby závažných bolestivých stavů v domácím prostředí. 
 

11. Rozkoš bez 
rizika 
občanské 
sdružení 
Pracoviště: 
Bolzanova 1 
Praha 1 

Bezpe

č

né 
laškování aneb 
prevence HIV a 

pohlavn

ě

 
p

ř

enosných 
infekcí u 

rizikových skupin 
na Praze 1“ 

2 680 000 384 000     70 000 Rozšíření monitorování zdravotního stavu osob 
poskytujících sexuální služby v Praze 1, provozování 
nestátního zdravotnického zařízení v Bolzanově 1, kde se 
vyšetřují a léčí pohlavně přenosné infekce a testuje na HIV.  
Vedle stálé ambulance vlastní organizace i mobilní 
vyšetřovací jednotku. Pracovníci sdružení vyhledávají 
klientky a nabízí jim vyšetření přímo v jejich pracovním 
prostředí  tzn.  v ulicích Prahy i v  klubech. Organizace se i 
podílí na očkování osob pobývajících na Hlavním nádraží 
proti hepatitidě A. 
P ínos pro Prahu 1: 
Činnost sdružení přispívá k prosperitě společnosti a 
prevencí pomáhá šetřit finanční prostředky z nákladů na 
zdravotnictví. Stabilizuje incidence HIV a snížení výskytu 
pohlavně přenosných chorob mezi rizikovými populacemi 
zvlášť na tak exponovaném místě jakou  je  MČ Praha 1. 

12. Hospicové 
sdružení Cesta 
dom  
občanské 
sdružení 
Bubenská 3 
Praha 7 
 

„ Domácí hospic 
Cesta dom

ů

“  
5 030 000 300 000  200 000 Nabídka komplexní pomoci umírajícím, která jim umožní 

prožít poslední dny života bez bolestí, mezi svými blízkými 
nebo v  domácím prostředí (zdravotnické, sociální, 
psychoterapeutické služby). 
P ínos pro Prahu 1: 
Vytváření odborného a příznivého prostředí pro umírající. 
Pacienti z Prahy 1 využívají  i služeb knihovny a poradny, 
někteří docházejí i na přednášky do klubu Podvečer. Cesta 
domů spolupracuje také  se službami homecare v Praze 1.  
 

13. Asociace 
pomáhající 
lidem 
s autismem – 
APPLA, 
St ední  echy 
občanské 

„Diagnostika 
osob s poruchami 

artistického 
spektra a 

poskytování 
odborného 
poradenství 

2 287 228 67 000    30 000 Zajištění diagnostiky poruch autistického spektra a 
poskytování odborného poradenství klientům z Prahy 1 a 
jejich rodinám, a to  v domácnostech , ve školách a na 
dalších místech dle potřeby nebo požadavků klientů.   
P inos pro Prahu 1: 
V současné době registruje organizace osm klientů z Prahy 
1 a v pořadníku na diagnostické vyšetření dalších pět 
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sdružení 
Dolanská 23 
Praha 6 

osobám, které žijí 
na území M

Č

 
Praha 1“ 

 

potencionálních klientů. 
 
 
 
 

14.  Ob anské 
sdružení T I 
Sokolská 584 
Čerčany 

„Hospic Dobrého 
pastý

ř

e“ 
19 950 000 285 000  200 000 Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti odborné 

paliativní hospicové péče  pro pacienty v posledním stádiu 
nevyléčitelného  onemocnění. Péče je zaměřena především 
na léčbu bolesti a snaží se zabránit tělesnému a duševnímu 
strádání (max.  kapacita  je 30 lůžek, průměrná 
hospitalizace je 21 dnů). 
P ínos pro Prahu 1: 
Hospic nabízí MČ Praha 1 rozšířit  portfolio zdravotních a 
sociálních služeb pro své obyvatele. Činnost zařízení byla 
zahájena 1. 9. 2008, v plném provozu je od 1. 1. 2009. 
Zatím zde byl umístěn jeden klient z Prahy 1, lze 
předpokládat, že se počet klientů během roku zvýší. 
 

15. Hospic sv.  
Št pána 
občanské 
sdružení 
Rybářské 
náměstí 662/4 
Litoměřice 
 

„Hospic sv. 
Št

ě

pána“ 
22 585 000 150 000   150 000 Hospic poskytuje zdravotní, sociální a spirituální služby 

nevyléčitelně nemocným, umírajícím klientům, kterým již 
nemůže současná medicína pomoci nebo kteří již  radikální 
léčbu odmítli. 26 jednolůžkových pokojů, pro klienty 
v domácím prostředí je učena poradna a půjčovna pomůcek.          
P ínos pro Prahu 1: 
Nabízí klientům z P1 přednostní léčbu bez bolesti a další 
komplex služeb. V roce 2008 byla poskytnuta péče 4 
klientům z MČ Praha 1. 
 

 
 
Celková požadovaná ástka:  3 000 510 K 

ástka vy len ná v rozpo tu M  Praha 1 na r. 2009 pro granty ve zdravotnictví: 1 500 000 K  
ástka navržená Rad M  Praha 1 ke schválení jako granty pro oblast zdravotnictví:  1 498 000 K                 
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