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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ19_0064 ze dne 22.05.2019 
 

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast 

 

(rozpočet 1,200.000 Kč) 

 

                                   

  

POSKYTOVATEL 

SLUŽBY 

IČO: 

 

NÁZEV 

PROJEKTU 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

POPIS PROJEKTU 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

POŽADO 

VANÁ 

DOTACE MČ 

PRAHA 1 

 

SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA (Kč) 

 

1. 

 

Barevný svět dětí,  

z. s.    

Praha 8 

 

IČ: 26667665 

 

 

„Projekt KÁMOŠ“ 

Cílová skupina: děti s poruchami v učení a chování, děti 

ze znevýhodněných rodin, děti ohrožené sociálním 

vyloučením a jejich rodiče.   

Druh služby: krizová pomoc 
Projekt „KÁMOŠ“ usiluje o zmírnění  nepříznivé sociální 

situace znevýhodněných rodin  (individuální či rodinné 

psychologické, právní a finanční  poradenství ) a o 

podporu zdravého vývoje a rozvoje ohrožených dětí 

(individuální pomoc při přípravě do školy, motivace ke 

zdravému naplňování volného času jako součást prevence 

sociálního selhávání a možného kriminálního chování). 

Podporuje alternativy k ústavní péči. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  potřebnost a smysluplnost 

dokazují pozitivní zpětné vazby  od pracovníků OSPOD  

a sociálního kurátora Prahy 1, škol a samotných klientů.  

Službu využívají aktuálně 2 děti a 4 dospělí  z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

2 243 105 

 

Vlastní zdroje 

(sponzoři, 

nadace), 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

206 333 
 

100 000 

 

2.  

 

Bona, o. p. s.  

Praha 8 

 

IČ: 25732587 

 

„Chráněná dílna, 

obchod a 

komunitní centrum 

Jedna Bedna a MČ 

Praha 1 v tom  

jedou spolu“ 

Cílová skupina: dospělí lidé s duševním onemocněním 

Druh služby: sociální rehabilitace 

Chráněná textilní dílna a KC Jedna bedna sídlící v Žitné 

23 rozšiřují svými výrobky nabídku služeb pro obyvatele 

Prahy 1 o jiný rozměr. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  

 

1 121 420 

 

 

MPSV. HMP 

 

100 000 
 

25 000 
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 KC organizuje pro veřejnost různé kurzy. Přispívá tím ke 

zkvalitnění života klientů a k  jejich přirozené integraci 

do majoritní společnosti. Službu  využívá  6 občanů z 

Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

3.  

 

Cesta domů, z. ú. 

Praha 7 

 

IČ: 26528843 

 

 

„Domácí hospic 

Cesty domů“ 

Cílová skupina: nevyléčitelně nemocní a umírající  

dospělí i děti a jejich blízcí. 

Druh služby: krizová pomoc 

Domácí hospic provozuje prostřednictvím specializované 

paliativní péče odbornou zdravotní a psychosociální 

pomoc lidem na konci života ve vlastním, sociálním 

prostředí. Přínos pro obyvatele Prahy 1: komplexní 

služby umírajícím a jejich rodinám 7 dní v týdnu 24 hodin 

denně. V roce 2018 bylo v péči 325 pacientů (z toho 11 

dětí),  6 z nich bylo z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady.  

 

20 653 143 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV, HMP, 

ostatní MČ, 

platby od 

pojišťoven 

 

 

134 000 
 

70 000 

 

4. 

 

Cesta domů  

z. ú. 

Praha 7 

 

 

IČ: 26528843 

 

„Odlehčovací 

služby“ 

Cílová skupina: nemocní lidé všech věkových skupina, 

umírající lidé a jejich blízcí 

Druh služby: odlehčovací služby ( terénní, ambulantní 

nebo pobytové) 

Služby jsou poskytovány jako přímá, praktická pomoc 

dlouhodobě pečující osobě o těžce nemocného nebo 

umírajícího s cílem umožnit jí nezbytný odpočinek. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  ojedinělá nabídka domácí 

odborné a lidské podpory umírajícím a jejich blízkým. 

V současné době je v péči 1 klient z Prahy 1.  

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

5 334 708 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

 

100 000 
 

70 000 
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5. 

 

Cesta domů 

z. ú.   

Praha 7 

 

IČ: 26528843 

 

„Poradna Cesty 

domů“ 

Cílová skupina: umírající, jejich blízcí a pozůstalí  

Druh služby: odborné sociální poradenství 

Bezplatné,  osobní,  telefonické a internetové poradenství 

Poskytované pečujícím o nevyléčitelně nemocného 

v domácím prostředí nebo těm, kteří se na péči připravují 

a také zarmouceným lidem po smrti blízkého člověka. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  poskytovaná služba je 

nízkoprahová,  tzn. že uvedení osobních údajů je 

dobrovolné. Podle kvalifikovaného odhadu využilo 

v roce 2018 službu  67 klientů z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní a nemateriální náklady. 

 

 

5769 524 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

 

 

70 000 
 

15 000 

 

6. 

 

Česká unie 

neslyšících, z. ú. 

Praha 1 

 

IČ: 00675547 

 

 

 

 

„CSS ČUN 

 Praha SAS“ 

Cílová skupina:  osoby se sluchovým postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, rodiny s postiženým 

dítětem 

Druh služby: sociálně aktivizační služby pro osoby se 

zdravotním postižením a tlumočnické služby 

Bezbariérové Centrum sociálních služeb 

zprostředkovává klientům kontakt se společenským 

prostředím, nabízí sociálně terapeutické činnosti a 

pomáhá při  uplatňování  práv a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Přínos pro občany Prahy 1: služby jsou poskytovány 

ambulantně  (Dlouhá 37, Havlíčkova 4), ale  i v terénní 

formě.  

V roce 2018 využívalo služeb 7 občanů z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní a nemateriální  náklady. 

 

3 441 173 

 

MPSV, 

MHP, ostatní 

MČ, jiné zdroje 

 

 

150 000 
 

30 000 

 

7. 

 

Dětské krizové 

centrum   

z. ú. 

Praha 4 

 

IČ: 60460202 

 

„Komplexní 

interdisciplinární 

péče o děti týrané, 

sexuálně 

zneužívané a děti 

z dysfunkčních 

rodin  

v roce 2019“ 

Cílová skupina:   děti týrané, zneužívané, zanedbávané 

(syn CAN), děti ohrožené domácím násilím a závislostmi 

v rodině.  

Druh služby: krizová pomoc 

Bezplatná ambulantní služba představuje včasnou 

detekci, odbornou diagnostiku a následné řešení s cílem 

zajistit ochranu a bezpečí ohrožených dětí a poskytnout 

jim a jejich  rodinám  psychickou podporu.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: DKC úzce spolupracuje 

s OSPOD Praha 1.V roce 2018 bylo v péči nejméně 6 dětí 

z Prahy 1. Vzhledem k tomu, že služby využívali také 

 

10 092 769 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ, ESF/ 

Středočeský 

kraj 

 

 

70 000 
 

50 000 
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rodiče,  dosáhl počet uživatelů celkem 13  osob z Prahy 

1. Dotace bude čerpána na materiální a nemateriální  

náklady. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské krizové 

centrum  

z. ú. 

Praha 4 

  

 

IČ: 604060202 

 

 

 

 

 

 

 

„Linka důvěry 

DKC v roce 2019 – 

efektivní forma 

distanční krizové 

pomoci dětem 

týraným, 

zneužívaným či 

jinak ohroženým a 

osobám v krizových 

životních situacích“ 

Cílová skupina:   děti i dospělí, kteří se v nějaké podobě 

setkali s problematikou syndromu CAN ať již jako přímé 

oběti syndromu ve vlastní rodině nebo ve své okolí.  

Druh služby: krizová pomoc 

Nepřetržitá telefonická pomoc se zaměřuje na 

poskytování odborné distanční krizové pomoci. Je 

poskytováno i internetové poradenství.  

Přínos pro obyvatele  Prahy 1  spočívá v kvalitě vedených 

hovorů a dovednosti erudovaně řešit i tak závažná, 

choulostivá témata jakým  je týrání a zneužívání dětí. 

Základním principem Linky důvěry je anonymita.  

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

3 945 599 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 

 

9. 

 

Diakonie ČCE 

Církevní 

právnická osoba 

Praha 2 

 

IČ: 45248842 

 

 

 

 

 

 

„SOS centrum – 

krizová pomoc“ 

Cílová skupina: osoby  ohrožené sociálním vyloučením, 

osoby v krizi, oběti domácího násilí 

Druh služby: krizová pomoc 

Nízkoprahové SOS centrum poskytuje krizovou 

intervenci, odborné sociální, psychologické poradenství, 

podporu a informace lidem v obtížné či kritické situaci a 

pomoc obdobným situacím předcházet. Služby krizového 

centra jsou poskytovány také v angličtině a ruštině.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: zlepšení kvality života 

dobrá dostupnost, možnost zůstat v anonymitě. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

7 953 623 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

100 000 
 

30 000 

 

10. 

 

Dívčí katolická 

střední škola 

Praha 1 

 

 

IČ: 47611162 

 

 

 

„Posílení terénních 

sociálních služeb 

pro občany – 

seniory Prahy 1“ 

Cílová skupina:  senioři žijící v Praze 1 

Druh služby:  pečovatelská služba 

DKSŠ  připravuje k výkonu  pečovatelské  služby  

sociálně,  zdravotně a  mentálně  znevýhodněné dívky 

přicházející často z DD. Pod názvem Křížovnická 

pečovatelská služba poskytuje služby seniorům (40% 

klientů je z Prahy 1). Odborné  praxe vykonávají žákyně 

školy ve Středisku sociálních služeb Praha 1; čtyři z nich 

zde nalezlo  trvalé profesní uplatnění. KPS  také se 

 

1 276 928 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP 

 

137 168 
 

40 000 
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Střediskem SS spolupracuje na poskytování terénních 

sociálních služeb.  Přínos pro obyvatele Prahy 1:  projekt  

pomáhá nejen seniorům, ale i znevýhodněným dívkám 

k  lepší budoucnosti a zvýšení svých možností 

v profesním i osobním životě.  

Dle současných smluv bude v roce 2019 zapojeno do 

služby 15 seniorů z P1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady.. 

 

11.  

 

Dům tří přání  

z. ú.  

Praha 6 

 

IČ: 26544431 

 

 

„ Dítě ohrožené 

rozvodovými 

konflikty v rodině“ 

Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny 

Druh služby: krizová pomoc 

Cílem služby v Centru pro rodiny Delta, je systematicky 

se věnovat řešení předrozvodových či rozvodových 

konfliktů v rodině tak,  aby bylo sníženo pravděpodobné 

rozvinutí ohrožení psychického vývoje dítěte.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: služby přispívají k nápravě 

situace v ohrožených a dysfunkčních rodinách a ke 

snižování počtu dětí umísťovaných do ústavní péče. Úzká 

spolupráce s  OSPOD Prahy 1. 

V roce 2018 využívaly službu 4 děti z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na  osobní a nemateriální náklady.  

 

2 142 136 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP 

 

110 000 
 

50 000 

 

12.  

 

Eda cz  

z. ú. 

Praha 2 

 

IČ: 24743054 

 

„Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým a 

kombinovaným 

postižením žijící na 

území Prahy 1“ 

 

 

Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a 

kombinovaným postižením. 

Druh služby: raná péče 

Projekt podporuje vývoj dítěte ve všech oblastech s cílem 

minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte  tak na 

funkci celé rodiny. Směřuje k posílení kompetencí rodičů 

tak, aby dítě nebylo odsouzeno k  životu v ústavním 

zařízení. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: zlepšení situace 

znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva. 

Služba je poskytována dvěma rodinám s postiženým 

dítětem z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní a nemateriální náklady.  

 

46 000 

 

Vlastní zdroje, 

HMP, ostatní 

zdroje 

 

26 000 
  

12 000 
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13. 

 

Farní charita 

Starý Knín 

církevní právnická 

osoba 

Nový Knín 

 

IČ: 47068531 

 

„Služby osobní 

asistence FCHSK 

také pro obyvatele 

Prahy 1“ 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 

Druh služby: osobní asistence 

Cílem projektu je poskytování  kvalitní sociální služby 

uživatelům v jejich domácím prostředí a umožnit jim tak 

setrvání ve svém přirozeném prostředí co možné nejdéle.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v roce 2018 poskytovalo 

Středisko sv. Vojtěcha v Praze 6 osobní asistenci 5 

seniorům a zdravotně postiženým z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady. 

 

22 701 653 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ, ostatní 

zdroje 

 

150 000 
 

30 000 

 

14. 

 

FOKUS Praha 

z. ú. 

Praha 8 

 

IČ: 45701822 

 

„Komunitní tým 

Podskalí – sociální 

rehabilitace pro 

osoby s duševním 

onemocněním“ 

 

 

Cílová skupina: osoby s duševním onemocněním 

Druh služby: sociální rehabilitace  
Projekt poskytuje terénní a ambulantní služby. Směřuje 

k dosažení samostatnosti,  nezávislosti a soběstačnosti 

uživatelů, a to rozvojem jejich specifických schopností a 

dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu 

běžných, pro samostatný život nezbytných, činností. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: bezplatná, komplexní péče,  

zahrnující zdravotní i sociální aspekt života, je účinnější 

než péče formou dlouhodobé hospitalizace. V roce 2018 

využívalo službu 11 osob z Prahy 1. Služby využívají i 

lidé bez přístřeší, kteří se často pohybují na území MČ 

Praha 1.Tím dochází k omezování sociálně 

patologických projevů na daném území i u nich 

samotných. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

  

14 945 504 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

120 000 
 

80 000 

 

15.  

 

HEWER , z. s. 

Praha 10 

 

IČ: 66000653 

 

 

„Osobní asistence 

pro občany 

 MČ Praha 1“ 

Cílová skupina:  senioři, osoby s tělesným, smyslovým, 

mentální a kombinovaným postižením. 

Druh služby: osobní asistence 

Terénní služba  je poskytovaná bez časového omezení 

v přirozeném prostředí uživatelům, které mají sníženou 

soběstačnost. Dopadem je i prevence sociálního 

vyloučení.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  HEWER spolupracuje 

s řadou zdravotnických zařízení a doplňuje služby ve 

večerních hodinách, o víkendech a svátcích ve Středisku 

sociálních služeb Praha 1, v Agentuře domácí péče LUSI 

 

3 072 000 

Vlastní zdroje, 

MPSV 

ČR,HMP 

 

70 000 
 

50 000 
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a Životě 90.V roce 2018 byla služba poskytována 11 

osobám z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady. 

 

16. 

 

Hospic Štrasburk 

o.p.s. 

Praha 8 

 

IČ: 61383457 

 

„Terminální 

onkologický 

hospic“ 

Cílová skupina: terminálně onkologicky nemocní 

pacienti 

Druh služby: služby poskytované ve zdravotnických 

organizacích 

Specializované zdravotnické zařízení  s  větší mírou 

sociální a ošetřovatelské péče poskytuje v režimu 

nepřetržitého provozu pacientům s onkologickými 

diagnózami v terminálním stadiu onemocnění pomoc 

paliativní medicínou zaměřenou za úlevu od bolesti. 

Umožňuje jim prožití posledních chvil svého života 

pokud možno co nejklidněji a důstojně.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: zařízení je připraveno 

v případě potřeby hospitalizovat občany z Prahy 1. 

V roce 2018 zde byl v péči 104 dnů 1 pacient z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na materiální a nemateriální 

náklady. 

 

24 657 191 

 

Vlastní zdroje, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000 
 

60 000 

 

17. 

 

Linka bezpečí 

z. s. 

Praha 8 – Bohnice 

 

IČ: 61383198 

 

„Linka bezpečí pro 

děti a mládež z MČ 

Praha 1“ 

Cílová skupina: děti a studenti do 25 let, rodiče, 

pedagogové 

Druh služby:  krizová pomoc 

Bezplatná, nízkoprahová Linka bezpečí poskytuje, 

kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem a studentům, 

kteří vnímají svou situaci jako obtížnou, cítí se v 

bezvýchodné situaci, kterou  nedokážou sami změnit. 

Linka bezpečí a Rodičovská linka jsou poskytovány 

nepřetržitě, 24 hodin denně prostřednictvím telefonu, 

chatu a e-mailu.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: ochrana dětí a mladých lidí 

v tíživých či krizových životních situacích. Úzká, 

dlouhodobá spolupráce s OSPOD Prahy 1. Volající může 

zůstat v anonymitě; na základě kvalifikovaného odhadu 

předpokládá Linka bezpečí, z. s. že v roce 2019 přijme 

cca 470 hovorů.  

Dotace bude čerpána na osobní a nemateriální náklady. 

 

24 756 070 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ, ostatní 

zdroje 

 

50 000 
 

25 000 
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18. 

 

Maltézská pomoc 

o.p.s.  

Praha 1 

 

IČ: 26708451 

 

 

 

„ Osobní asistence 

– Maltézská 

pomoc“ 

Cílová skupina: senioři 

Druh služby: osobní asistence 

Terénní služba OA je poskytována bez časového omezení 

v domácím prostředí osobám, které z důvodu snížení 

soběstačnosti potřebují pomoc v běžných každodenních 

činnostech.  Přínos pro obyvatele Prahy 1:  návazná 

služba na pečovatelskou službu Střediska sociálních 

služeb. 

V roce 2018 byla osobní asistence poskytnuta 17 

uživatelům z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

16 006 200 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP,  

ostatní MČ 

 

100 000 
 

60 000 

 

19. 

 

Naděje 

z. s. 

Praha 5 

 

IČ: 00570931 

 

 

„Socioterapeutické 

služby 

v nízkoprahovém 

denním centru“ 

Cílová skupina:  mladí lidé bez přístřeší ve věku 18 – 26 

let,  kteří využívají služby Střediska Naděje v Bolzanově 

ulici č. 7 

Druh služby: nízkoprahové denní centrum 

Systematicky vedená socioterapeutická práce s rizikovou 

skupinou mladých lidí bez přístřeší, kteří se pohybují na 

území MČ Praha 1, motivace ke změně životního stylu a 

k integraci do většinové společnosti.   

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: omezení  

protispolečenského jednání mladých lidí bez přístřeší a 

snížení počtu těchto lidí, kteří tráví čas na území Prahy 1. 

Naděje spolupracuje se sociálními kurátory MČ Praha 1. 

Do projektu bude zapojeno nejméně 40 lidí, 20 klientům 

bude zprostředkován úspěšný pobyt v azylovém domě 

nebo v noclehárně.  

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

258 700 

 

Vlastní zdroje, 

HMP 

 

79 700 
 

40 000 

 

20. 

 

Oblastní charita 

Červený Kostelec, 

středisko  

Domov sv. Josefa 

v Žírči 

 

IČO: 48623814 

 

 

„Rehabilitační 

zdravotní pobyty 

pro nemocné 

roztroušenou 

sklerózou“ 

Cílová skupina: dospělí nemocní  roztroušenou sklerózou 

a příbuzných neurologických chorob 

Druh služby: Odlehčovací služby, domov pro osoby se 

zdravotním postižením, chráněné bydlení, odborné 

sociální poradenství 

Domov sv. Josefa  v Žirči poskytuje jako jediné zařízení 

v ČR komplexní zdravotní a sociální péči nemocným 

s roztroušenou sklerózou formou krátkodobých a 

dlouhodobých pobytů zaměřených především na 

 

2 100 000 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP,ostatní 

MČ, ostatní 

 

15 000 
 

15 000 
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 rehabilitaci. Nabízí i pomoc pro nemocné v domácí péči 

v rámci poradny a půjčovny kompenzačních a 

rehabilitačních pomůcek.  Přínos pro obyvatele Prahy 1: 

zlepšení a stabilizace zdravotního stavu, podpoření 

hybnosti a soběstačnosti, zlepšení socializace.  

V roce 2018 byla poskytnuta péče 400 nemocným z celé 

ČR, 1 občanovi z Prahy 1 byl poskytnut pobyt  v délce 27 

dní. 

Dotace bude čerpána nemateriální náklady. 

 

21.  

 

Otevřené srdce, 

o. p. s.  

Praha 7 

 

 

IČ: 26546841 

 

 

 

 

 

„Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

Cílová skupina: matky a otcové  v krizi 

Druh služby: azylové domy 

AD Otevřené srdce poskytuje pobytové služby na 

přechodnou dobu matkám (otcům) v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: AD spolupracuje mnoho let 

s OSPOD Prahy 1 a přednostně umísťuje potřebné 

obyvatele Prahy 1; některým jsou sociální služby 

poskytovány opakovaně. V současné době jsou v AD 

ubytovány 2 matky a 3 děti z Prahy 1, o další je AD 

v jednání s OSPOD Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na nemateriální náklady. 

 

4 912 309 

 

 

HMP, ostatní 

MČ 

 

130 000 
 

110 000 

 

22.  
 

Pro Dialog, z. s. 

Praha 3 

 

 

IČ: 22613421 

 

„Dialogy 

v rodinách 

s ohroženými 

dětmi“ 

Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny 

Druh služby: činnost na úseku sociálně právní 

ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. 

Projekt nabízí rodinám ohrožených dětí aktivity 

ambulantního a terénního charakteru, které 

přispívají k ochraně práv dětí v rozpadajících se 

rodinách a podporují rodiče, aby o ně řádně pečovali. 

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: aktivity jsou 

poskytovány ve výhradní spolupráci ProDialog 

s  OSPOD Prahy 1.  

Organizace předpokládá, že v roce 2019 bude 

pracovat s 5ti rodinami s dětmi z Prahy 1.  

Dotace bude čerpána na osobní náklady.  

 

3 796 640 

 

Vlastní 

zdroje, MPSV 

ČE. HMP. 

Ostatní MČ 

 

70 000 
 

30 000 
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23. 

 

Prostor Plus 

o. p. s.  

Kolín 

 

 

IČ: 26594633 

 

„Program Pilot“ 

Cílová skupina: děti ze znevýhodněného prostředí, 

ohrožené rodiny 

Druh služby: nízkoprahové denní centrum 

Program Pilot nabízí bez úhrady odborné poradenské a 

terapeutické služby pražským dětem a dospívajícím 

v péči OSPOD MČ Praha 1. Aktivity jsou zaměřené na 

znevýhodněné rodiny, děti a dospívající a jejich rodiče.  

Služba je bezplatná, je poskytovaná v Ječné ul. č. 2  a je 

založena  na úzké spolupráci s OSPOD Prahy 1. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: kombinace intenzivní 

individuální i skupinové práce s dětmi včetně 

zážitkových výjezdů, práce s  rodiči těchto dětí ve smyslu 

poradenství a terapie.  

V roce 2018 využívali služby 3 děti a 1 rodič z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady. 

 

1 251 064 

 

 

MPSV ČR, 

HMP, 

 ostatní MČ 

 

96 800 
 

20 000 

 

24. 

 

Společnost DUHA 

z. ú. 

Praha 2 

 

 

IČ: 45247439 

 

„ Chráněné bydlení 

Společnosti DUHA 

pro občany  

Prahy 1“ 

Cílová skupina:  dospělí lidé s mentálním postižením 

Druh služby: chráněné bydlení 

Služba Chráněného bydlení podporuje člověka se 

znevýhodněním  aby,  na rozdíl od klasických ústavních 

služeb, zůstal součástí přirozeného společenství.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  na území Prahy 1 

poskytuje Společnost DUHA službu chráněného bydlení 

v bytě ze sociální rezervy Řeznická 656/14 MČ Praha 1, 

ve kterém žijí  2 dospělé osoby s mentálním 

znevýhodněním, (66 a 67 let). Podle předem vyjednané 

potřeby k nim docházejí asistenti. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady. 

 

675 360 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR 

HMP 

 

50 000 
 

20 000 
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25. 

 

SPRP, z.s. 

Praha 1 

 

 

IČ: 67363610 

 

„ Raná péče pro 

Prahu 1“ 

Cílová skupina: děti se zrakovým postižením a jejich 

rodiny 

Druh služby: raná péče 

Terénní sociální služba poskytovaná preventivně  

rodinám s dětmi se zrakovým postižením od 0 – 7 let 

probíhá z velké části v jejich domácím prostředí. 

Rodičům je poskytována psychosociální podpora, dětem 

je zajištěna odborná pomoc v oblasti rozvoje dovedností 

a schopností. Přínos pro obyvatele Prahy 1: bezplatná 

služba je individualizovaná podle konkrétních potřeb 

rodiny tak, aby zvládla fakt postižení dítěte co nejdéle a 

nedošlo k sociální exkluzi. V roce 2018 byla poskytována 

2 rodinám z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady 

 

5 815 000 

 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ, ostatní 

zdroje 

 

40 000 
 

25 000 

 

26. 

 

Středisko 

křesťanské pomoci 

Praha 9 – Horní 

Počernice 

církevní 

organizace 

Praha 9 – Horní 

Počernice 

 

 

IČ: 69780145 

 

 

„Středisko 

křesťanské pomoci 

Horní Počernice – 

Azylový dům“ 

Cílová skupina: rodiny s dítětem či dětmi v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Druh služby: azylové domy 

AD poskytuje cílové skupině přechodné ubytování, 

podporu a zázemí. Pracuje s programem komunitního 

bydlení, který rozvíjí dovednosti a návyky potřebné 

k běžné integraci do společnosti. Každá rodina či 

jednotlivec tak individuálně pracuje se svým sociálním 

pracovníkem, učí se hospodaření s finančními  prostředky  

i odpovědnosti ke společnosti. Přínos pro Prahu 1:  

zařízení je specifické snahou o udržení celistvosti rodin a 

obnovení jejich narušených funkcí.  Středisko křesťanské 

pomoci nabízí v případě zvýšené potřeby MČ Praha 1  

možnost  využití kapacity AD (nad rámec plánovaných 

pěti uživatelů služby). 

V roce 2018 zde bylo ubytováno 5 klientů z Prahy 1 

Dotace bude čerpána materiální a nemateriální náklady. 

 

14 548 000 

 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP,  

ostatní MČ 

 

20 000 
 

8 000 

 

27. 

 

Tichý svět 

o. p. s. 

Praha 9  

Hostašovice 

 

 

„Tichá linka“ 

Cílová skupina: osoby se sluchovým a kombinovaným 

postižením . Druh služby: sociální rehabilitace  

Tichá linka,  online  tlumočení českého znakového jazyka  

v reálném čase prostřednictvím internetového spojení 

s tlumočníkem přes videohovor. Tlumočnická a 

přepisovatelská služba Tichá linka slouží jako prevence 

 

3 213 500 

 

 

 

50 000 
 

10 000 
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IČ: 26611716 

před sociálním vyloučením, odstraňuje komunikační 

bariéru a zajišťuje rovný přístup ke všem službám.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: Tichá linka je využívaná na 

úřadech státní správy a v nemocnicích. Organizace 

poskytuje tlumočnickou službu také pro občany v MČ 

Praha 1 ; předpokládaný počet uživatelů z Prahy 1 v roce 

2019 je 5 občanů z Prahy 1. 

Dotace bude čerpána na osobní, materiální a 

nemateriální náklady.  

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

MHP 

 ostatní MČ 

 

28.  

 

TŘI, o.p.s.  

Čerčany 

 

 

IČ: 18623433 

 

„Hospic Dobrého 

pastýře 

v Čerčanech – 

průběžný projekt“ 

Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu, senioři 

Druh služby: sociálně zdravotní a odlehčovací služby  

Cílem projektu je umožnit lidem v terminální fázi 

většinou nádorového onemocnění důstojný a klidný závěr 

života. Důraz je kladen na individuální přístup a hledání 

cest k naplňován potřeb nemocných v somatické, 

psychické, sociální a spirituální. Nedílnou součástí je 

podpora pozůstalým. Přínos pro obyvatele Prahy 1: 

nabídka využití kvalitní zdravotně sociální hospicové 

péče.  V roce 2018 pečoval Hospic Dobrého pastýře o 4 

občany z Prahy 1.  

Dotace bude čerpána na nemateriální náklady.  

 

31 100 000 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ,  

ostatní zdroje 

 

100 000 
 

80 000 

 

29. 

 

Tyfloservis,  

o.p. s 

Praha 1 

 

IČ: 262 00 481 

 

 

„Tyfloservis – 

sociální 

rehabilitace osob 

s těžkým zrakovým 

postižením“ 

Cílová skupina|: osoby s těžkým zrakovým postižením 

včetně kombinace s dalším handicapem (sluchovým, 

tělesným, mentální apod.  ve věku od 15 let 

Druh služby:  sociální rehabilitace 

Cílem projektu je zvýšit samostatnost a nezávislost 

nevidomých a slabozrakých osob a tím i jejich úspěšnou 

integraci do  běžné společnosti. Služba je poskytována 

jak formou ambulantní v  Krajském ambulantním 

středisku  Krakovská 21, tak formou terénní v domácím 

prostředí.Přínos pro obyvatele Prahy 1: dostupnost služby 

na jejich území.  Ročně se na středisko obrátí průměrně 5 

občanů z Prahy 1.  

Dotace bude čerpána na osobní, materiální, nemateriální 

a jiné náklady.  

 

2 353 000 

 

 

Vlastní zdroje, 

MPSV ČR, 

HMP, ostatní 

MČ, jiné zdroje 

 

70 000 
 

20 000 

 Celkem:    2 592 001 1 200 000 

 


