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1 

 

 

                                   

  

POSKYTOVATEL 

SLUŽBY 

IČO: 

 

NÁZEV 

PROJEKTU 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

SOCIÁLNÍ SLUŽBA 

POPIS PROJEKTU 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

(Jiné zdroje) 

 

POŽADAVEK 

(Kč) 

 

SCHVÁLENÁ 

ČÁSTKA 

 (Kč) 

 

1. 

 

Barevný svět dětí,  

z. s.    

Praha 8 

 

IČ: 26667665 

 

 

„Projekt KÁMOŠ“ 

Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, děti z ohrožených rodin,  děti s poruchami 

v učení a jejich rodiče  

Druh registrované služby: krizová pomoc 

Projekt „Kámoš“ usiluje prostřednictvím odborných 

služeb o celkovou  psychologickou  a  terapeutickou  

pomoc rodinám, které se nacházejí v  nepříznivé 

sociální situaci. Podporuje zdravý vývoj a rozvoj 

ohrožených dětí, motivuje je ke vzdělávání a 

k  aktivnímu trávení volného času. Aktivity jsou 

koncipovány preventivně – snahou  je  včas  zabránit 

zhoršení krizové situace v rodině, která může vést až 

k případnému odebrání dítěte do ústavního zařízení. 

Přínos pro obyvatele P1: potřebnost a smysluplnost 

dokazují pozitivní zpětné vazby od pracovníků 

OSPOD, ZŠ a přímo klientů samotných. V roce 2020 

využívala služeb 1 rodina, která je v evidenci OSPOD 

P1, ale v průběhu roku bylo dítě umístěno do 

diagnostického ústavu. V čtyřech dalších případech 

pracovnice OSPOD vyhodnotily, že distanční forma 

projektu není pro dané děti  vhodná. Při návratu 

projektu do osobní roviny budou služby využívat 4 

rodiny z Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

 

2 628 153 

 

 

státní rozpočet, 

ostatní MČ, 

další zdroje 

 

 

267 352 
 

50 000 
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2.  

 

Bona, o. p. s.  

Praha 8 

 

IČ: 25732587 

 

„Chráněná dílna, 

výrobní dílna, obchod 

a komunitní centrum 

Jedna Bedna a MČ 

Praha 1 v tom  jedou 

spolu“ 

 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a 

lidé   s duševním onemocněním z okruhu psychóz 

Druh registrované služby: sociální rehabilitace 

Projekt podporuje  chráněnou textilní dílnu, obchod a 

komunitní centrum Jedna bedna v Žitné 610/23 a také  

chráněnou šicí dílnu v pronajatém prostoru MČ P1, 

Ve Smečkách 17. Terapeutické a sociálně 

rehabilitační aktivity na obou pracovištích pomáhají 

klientům získat, udržet nebo obnovit pracovní návyky 

a dovednosti, které jim umožní nalézt a udržet si 

vhodné zaměstnání. Přínos pro obyvatele P1: obě 

provozovny rozšiřují nabídku služeb pro obyvatele i 

návštěvníky Prahy 1 o jiný rozměr, než je běžná 

nabídka. Všechny služby Bony o. p. s. využívá 

celkem 5 klientů z Prahy 1. Dovolí-li to 

epidemiologická situace, budou v roce 2021 

pořádány v centrech Jedna Bedna veřejné akce a 

aktivity pro účastníky z řad běžné populace.  

Dotace bude použita na provozní náklady. 

  

3 893 718 

 

vlastní zdroje, 

státní rozpočet, 

HMP, 

ostatní MČ,  

dotační  

programy EU, 

další zdroje 

  

150 000 
 

30 000 

 

3. 

 

Centrum Locika, 

z. ú. 

Praha 7 

 

 

IČ: 05268800 

 

 

„VČAS A SPOLU – 

Pomoc dětem 

ohroženým domácím 

násilím“ 

Cílová skupina: děti ohrožené domácím násilím 

Druh registrované služby: krizová pomoc 

Posláním projektu je zastavit násilí v rodinách a snížit 

míru traumatizace  v  důsledku prožitého násilí u  5  

klientů z Prahy 1. Přínos pro obyvatele P1:  projekt 

pomáhá dětem, dospívajícím a jejich rodičům žít 

život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. 

Snižuje rizika přenosu násilného chování dětí do 

jejich budoucích vztahů. Dlouhodobá, velmi dobrá 

spolupráce s OSPOD. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

282 404 

 

státní rozpočet,  

HMP, 

 nadační zdroje 

 

25 000 
 

25 000 

 

4.  

 

Centrum 

seňorina 

z. s. 

 

„Kavárna – 

kognitivní trénink 

pro seniory“ 

Cílová skupina: senioři s Alzheimerovou nemocí 

Druh registrované služby: odlehčovací služby 
Mezi aktivizační činnosti Centra seňorina patří, vedle 

canisterapie a arteterapie, „Kavárna – kognitivní 

 

114 537 

 

vlastní zdroje, 

 

49 320 
 

30 000 
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Praha 1 

 

 

IČ: 04347536 

 

trénink pro seniory“. Projekt je zaměřený na  

procvičování krátkodobé a dlouhodobé paměti, 

pozornosti, koncentrace, schopnosti vyjadřování a 

porozumění. Jeho součástí je muzikoterapii se 

zpěvem a tancem. Všechny projekty umožňují 

prodloužení soběstačnosti klientů (a tím úlevu pro 

pečující rodinu), zmírňují jejich pocit osamělosti, 

podporují sociální kontakt a odpoutání se od vlastních 

problémů. Přínos pro obyvatele P1  místní 

dostupnost. Projektu se účastní 20 – 25 seniorů, 

osobní údaje nejsou vyžadovány. V dubnu 2021 

umožnilo očkování většiny pracovníků a klientů 

„Kavárnu“ znovu otevřít.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

MČ, HMP 

 

5. 

 

Cesta domů 

z. ú.   

Praha 4 

 

IČ: 26528843 

 

 

 

„Poradna Cesty 

domů“ 

Cílová skupina: lidé, kteří umírají, jejich blízcí, 

pozůstalí a další 

Druh registrované služby: odborné sociální 

poradenství 

Bezplatné, osobní, telefonické a internetové 

poradenské služby poskytující odbornou i lidskou 

podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně 

pečují. Součástí je i poradenství pro pozůstalé, a to 

jak telefonickou formou, tak přímým setkáváním ve 

svépomocných skupinách v Klubu Podvečer. Služba  

je  nízkoprahová a nevyžaduje od klientů žádné 

osobní údaje; jejich uvedení je dobrovolné. Přínos pro 

obyvatele P1:  poradenské služby Cesty domů jsou 

unikátní, pomáhají se vyrovnávat s obtížnou situací 

spojenou s  umíráním. V roce 2020 využilo službu cca 

4 317 klientů; dle kvalifikovaného odhadu bylo 44 

klientů z Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

6 680 978 

 

vlastní zdroje, 

státní rozpočet, 

HMP, 

ostatní MČ, 

 další zdroje 

 

66 900 
 

40 000 
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6.  

 

Cesta domů  

z. ú. 

Praha 4 

 

 

IČ: 26528843 

 

„Odlehčovací služby 

Cesty domů“ 

Cílová skupina: nemocní lidé všech věkových 

skupina, umírající lidé a jejich blízcí 

Druh registrované služby: odlehčovací služby 
V oblasti přímé pomoci provozuje Cesta domů  

odlehčovací službu, a to formou terénní, kdy 

zdravotníci nebo psychosociální pracovníci dochází 

ke klientům do jejich domácnosti nebo formou 

pobytovou, kdy na čas převezme organizace 

celodenní péči o těžce nemocné a umírající klienty. 

Pečující  mohou získat čas pro sebe, zařídit si 

potřebné,  odpočinout si a načerpat síly na to, aby 

mohli v domácí péči dále pokračovat.  Přínos pro 

obyvatele P1: podpora v zachování přirozených 

vazeb a pomoc těžce nemocným zůstat v prostředí, na 

které jsou zvyklí až do své smrti. V roce 2020 byly 

terénní služby poskytnuty 88 klientů, z toho 2 

klientům z P1 a pobytové 66 klientům, z toho 1 z 

Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

  

13 424 271 

 

vlastní zdroje, 

státní rozpočet, 

HMP,  

ostatní MČ, 

úhrady od 

uživatelů, 

 další zdroje 

  

133 800 
 

70 000 

 

7. 

 

Česká unie 

neslyšících, z. ú. 

Praha 1 

 

IČ: 00675547 

 

 

 

 

„CSS ČUN 

 Praha SAS“ 

Cílová  skupina:  osoby se sluchovým a nebo 

kombinovaným postižením 

Druh registrované služby: sociálně aktivizační 

služby  pro osoby se zdravotním postižením a 

tlumočnické služby 

Pomoc při odstraňování komunikačních a 

informačních bariér, při obstarávání osobních 

záležitostí, zprostředkování kontaktů se 

společenským prostředím, nabídka zájmových, 

vzdělávacích a volnočasových aktivit, které 

podporují integraci do majoritní společnosti. Služby 

jsou poskytovány v ambulantní i terénní formě.  

Přínos pro obyvatele P1: pobočka  Centra sociálních 

služeb ČUN  je umístěna  v bezbariérové objektu v 

Dlouhé 37, který je místně  dostupný nejen pro 

 

3 981 811 

 

MPSV, 

MHP, ostatní 

MČ, jiné 

zdroje 

 

 

150 000 
 

50 000 
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klienty z P1.  V roce 2020 využívali služeb 4 klienti 

z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

8. 

 

Česká unie 

neslyšících, z. ú. 

Praha 1 

 

IČ: 00675547 

 

 

„Tlumočnická služba 

ČUN“ 

Cílová skupina:  osoby se sluchovým postižením bez 

omezení věku, které preferují český znakový jazyk 

Druh registrované služby: tlumočnická služba 
Projekt Tlumočnická služba umožňuje klientům  

komunikovat bez bariér v běžných životních situacích 

a napomáhá jejich samostatnosti a zodpovědnosti tak, 

aby mohli být rovnocennými partnery v kontaktu s 

většinovou společností.  Přínos pro obyvatele P1: 

tlumočnická služba je poskytovaná jak ambulantně 

v prostorách ČUN v  Dlouhé 729/37. tak i terénní 

formou. V roce 2020 využívali tlumočnickou  službu  

2 občané z P1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

4 864 308 

 

Vlastní zdroje, 

státní rozpočet, 

HMP, ostatní 

MČ,  

jiné zdroje 

 

 

70 000 
 

30 000 

 

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 registrované služby: krizová pomoc 

Nízkoprahové SOS centrum  poskytuje bezplatnou 

krizovou intervenci, sociální, psychologické, právní a 

dluhové poradenství a další sociálně terapeutické 

činností všem, kteří se ocitli ve špatné situaci, se 

kterou si nedovedou pomoci sami. Krizová pomoc je 

poskytována také lidem, kteří patří do rizikových 

skupin obyvatel a hrozí jim možnost páchaní trestné 

činnosti nebo protispolečenské chování.  Od roku 

2014 jsou služby poskytované i v angličtině a ruštině. 

Přínos pro obyvatele P1: vzhledem k dobré 

dostupnosti  SOS centra blízko Náměstí Míru na 

Praze 2 vyhledávají služby i obyvatelé P1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady. 

 

  

 

8 469 135 

 

Vlastní zdroje, 

státní rozpočet,  

HMP, 

 ostatní MČ 

  

 

150 000 
 

30 000 
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10. 

 

Dívčí katolická 

střední škola 

Praha 1 

 

IČ: 476 111 62 

 

„Křížovnická 

pečovatelské služba 

pro Prahu 1“ 

Cílová skupina:  senioři žijící v Praze 1 

Druh registrované služby:  pečovatelská služba 

DKSŠ se zaměřuje na vzdělávání dívek s běžnými 

studijními předpoklady, se kterými zároveň studují 

dívky z nefunkčních rodin, z DD a dívky s mentálním 

či tělesným handicapem. Po dvouletém studiu 

nalézají absolventky uplatnění ve všech typech 

sociálních služeb. Přínos pro obyvatele P1: 

zaměstnanci  KPS budou poskytovat sociální péči 11 

seniorům z Prahy 1 v jejich domácím prostředí a  

současně budou koordinovat  kontakt s dobrovolníky 

z řad studentek DKSŠ odborně připravených k 

výkonu aktivizačních činností ve prospěch seniorů 

(pouze v domě mimo karanténních opatření). 

Pečovatelské služba převezme rodině část její péče. 

Dlouhodobá spolupráce s OSPOD P1 a se Střediskem 

sociálních služeb.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady. 

  

1 132 064 

 

 státní  

rozpočet, 

HMP,  

 ostatní MČ, 

další zdroje 

 

81 441 
 

60 000 

 

11. 

 

Dům tří přání, 

z.ú. 

Praha 6 – Ruzyně 

 

 

IČ: 26544431 

 

 

 

„Komplexní sociální 

služby pro ohrožené 

děti a jejich rodiny“ 

Cílová skupina: děti ve věku 3 – 18 let a jejich 

rodiny 

Druh registrované služby:  krizová pomoc, sociální  

rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 
Cílem komplexu služeb je ochraňovat a podporovat 

zdravý bio-psycho-sociální vývoj dětí, posilovat 

rodičovské kompetence a společné rodinné soužití. 

Minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy a 

snížit počet dětí žijících v nevyhovujících až 

ohrožujících podmínkách. Přínos pro obyvatele P1:. 

Centrum pro děti, Mezipatro a Centrum pro rodiny 

Delta poskytují svoje služby v blízkosti stanice metra 

Anděl.  Dlouholetá spolupráce s OSPOD Prahy 1.. 

 V roce 2020 využilo služeb 1 dítě z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní náklady.  

  

15 217 914 

 

 

státní rozpočet,  

HMP,  

ostatní MČ , 

úhrady od 

uživatelů na  

letní 

terapeutické 

pobyty 

 

100 000 
 

50 000 
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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 ve věku do 7 let 

Druh registrované služby: raná péče  

Terénní služba rané péče, popřípadě doplněná 

ambulantní formou, je poskytována rodičům dítěte, 

jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 

zdravotního stavu.  Obsahuje výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, právní poradenství a  směřuje k 

posílení kompetencí rodičů tak, aby dítě nebylo 

odsouzeno k životu v ústavním zařízení. 

Zprostředkovává setkávání rodin se zřetelem na 

posílení svépomocných skupin a na výměnu 

zkušeností a kontaktů. Přínos pro obyvatele P1: 

zlepšení situace znevýhodněných a ohrožených 

skupin obyvatelstva. Ranou péči využívají 2 rodiny s 

dítětem s těžkým zrakovým a kombinovaným 

postižením z P1.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

104 922 

 

HMP, 

ostatní MČ P1, 

další zdroje 

 

27 000 

 

20 000 

 

13.  

 

FOKUS Praha 

z. ú. 

Praha 8 

 

IČ: 45701822 

 

„Centrum denních 

aktivit Dům u Libuše 

(CDA Dům u 

Libuše)“ 

 

 

Cílová skupina: osoby s  duševním onemocněním 

Druh registrované služby: sociálně aktivizační 

služby pro osoby se zdravotním postižením 
Dům u Libuše je nízkoprahové centrum denních 

aktivit Fokusu Praha, které realizuje volnočasové a 

nácvikové programy v bezpečném prostředí. 

Posláním bezplatné socioterapeutické služby je 

poskytování dlouhodobé podpory lidem se zkušeností 

s duševním onemocněním a zamezení jejich sociální 

izolace. Přechází vzniku bezdomovectví a dalším 

rizikovým jevům spojeným s duševním 

onemocněním. Přínos pro obyvatele P1:  službu 

využívají i lidé s duševním onemocněním, kteří 

nejsou sice z Prahy 1, ale na Praze 1 se pohybují. Tím 

dochází  k   omezování sociálně patologických 

projevů na daném území i u nich samotných. 

Vzhledem k pandemickým opatřením nabídl FOKUS 

  

5 627 766 

 

vlastní zdroje, 

státní rozpočet,  

HMP, 

ostatní MČ 

 

120 000 
 

100 000 
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pomoc krizového volání, Pracovníci se věnují 

klientům  individuálně,  jezdí do terénu, do nemocnic 

a do LDN. Na službu se obrací senioři, kteří využívají 

jiné služby, které jsou nyní zavřené. Pracovníci je 

provázejí, mimo jiné,  online světem, do něhož se 

nyní přesunulo mnoho aktivit. Výrazně se zvýšila 

potravinová pomoc a zajištění desinfekce a dalších 

protiepidemiologických pomůcek. Služby využije 

během roku několik desítek osob, které, vzhledem ke 

krátkodobému kontaktu, zůstávají často v anonymitě. 

Spolupráce se sociálními kurátory MČ Praha 1.  

Dotace bude použita na provozní náklady a na 

vzdělávání pracovníků, na které jsou v současné době 

kladeny zcela nové nároky.  

 

14. 

 

HEWER, z. s. 

Praha 10 

 

IČ: 66000653 

 

„ Osobní asistence 

pro občany MČ 

Praha 1“ 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním 

postižením, osoby s kombinovaným postižením, 

osoby s mentální a smyslovým postižením 

Druh registrované služby: osobní asistence 

Cílem projektu je zajistit nepřetržitou odbornou 

terénní službu osobní asistence klientům z  Prahy 1 

v těžké životní situaci dle jejich individuálních potřeb 

a požadavků.  Dopadem služby je rovněž prevence 

sociálního vyloučení a podpora sociálního 

začleňování. Přínos pro obyvatele P1:  osobní 

asistence, poskytovaná 13 uživatelům z P1, umožňuje 

klientům setrvat co nejdéle ve svém přirozeném 

prostředí. HEWER doplňuje služby ve večerních 

hodinách, o víkendech a svátcích ve Středisku 

sociálních služeb Praha 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

4 743 200 

 

státní rozpočet,  

HMP, 

MČ P1 a 

ostatní MČ, 

úhrady 

uživatelů  

 

80 000 
 

40 000 

 

15.  

 

Chytrá péče, 

s.r.o. 

Praha 1 

 

 

Klub Chytrého 

seniora „Spolu proti 

samotě“  

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním 

postižením  

Druh registrované služby: tísňová péče, krizová 

telefonní linka 

 

274 060 

 

 

 

195 000 
 

0 
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IČ: 27927946 

 

Projekt nabízí bezplatně bezpečný prostor pro řešení 

potíží, kterým senioři a jejich rodiny čelí a které jsou 

současnou pandemií ještě umocněny (osamělost, 

vyčerpání, ztráta chuti do života, domácí násilí, 

podvodné jednání, riziko zdravotního ohrožení). 

Cílem  je  udržet seniory v aktivitě, zajistit jim 

potřebné sociální kontakty a předcházet a snižovat 

jejich depresivní a negativní rozpoložení. Aktivizační 

programy budou realizovány i prostřednictvím 

moderních, jednoduchých zařízení (tablety, hodinky, 

komunikační tlačítka)), které umožní distanční 

spojení se seniorem. Přínos pro obyvatele P1: 

celodenní    služba byla dosud realizovaná ve 

Středočeském kraji. Nyní ji nabízí i seniorům v 

domovské MČ P1.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

vlastní zdroje,  

ostatní MČ 

 

16. 

 

Linka bezpečí 

z. s. 

Praha 8 – Bohnice 

 

IČ: 61383198 

 

„Linka bezpečí pro 

děti a mládež z MČ 

Praha 1“ 

Cílová skupina: děti, mládež  od 6 do 25 let,  

Druh registrované služby:  telefonická krizová 

pomoc 

Bezplatná, nízkoprahová Linka bezpečí s 

nepřetržitým  provozem poskytuje kvalitní a snadno 

dostupnou pomoc dětem a studentům. Pomáhá všem, 

kteří  se cítí ohrožení, osamělí, zrazení, zmatení a z 

nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou 

svěřit někomu ze svého okolí. Mezi další projekty 

patří Rodičovská link a Linka bezpečí ve vaší třídě, 

kdy odborníci vyjíždějí za dětmi přímo do škol. V 

roce 2021 očekává Linka bezpečí i nadále nárůst 

počtu e-mailů a zvýšené používání chatové poradny. 

Tento trend navíc zesílil v době pandemie. Přínos pro 

obyvatele P1: na základě kvalifikovaných odhadů 

Linka bezpečí předpokládá, že v průběhu roku bude 

přijato z MČ Praha 1 cca 470 kontaktů. Organizace 

úzce spolupracuje s OSPOD. Z důvodů zachování 

 

39 391 737 

 

Vlastní zdroje, 

státní rozpočet,  

HMP,  

ostatní MČ,  

dotační 

programy EU, 

další zdroje  

 

50 000 
 

50 000 
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anonymity nežádá organizace po volajících informaci 

o jejich trvalém bydlišti.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady. 

 

17. 

 

 

Maltézská pomoc 

o.p.s.  

Praha 1 

 

IČ: 26708451 

 

 

 

„ Osobní asistence – 

Maltézská pomoc“ 

Cílová skupina: senioři 

Druh registrované služby:  osobní asistence 

Terénní, případně ambulantní služba osobní asistence 

podporuje seniory se sníženou soběstačností v jejich 

oprávněném a přirozeném přání zůstat doma jak 

nejdéle je to možné.  Rok 2020 byl ve znamení 

pandemie Covid 19; služby pokračovaly dál, ale část  

asistencí byla,  na přání klientů,  pozastavena. 

Přestože došlo k poklesu hodin přímé péče, osobní 

asistence byla poskytnuta 26 klientům z P1. Přínos 

pro obyvatele P1: vzhledem k tomu, že prvotní obavy 

z Covidové nákazy pominuly a senioři naopak 

asistenci vítají, je předpoklad, že přímá péče bude  v 

roce 2021 poskytnuta 30 klientům z Prahy 1.  

Maltézská pomoc navazuje na pečovatelskou službu 

Střediska sociálních služeb,  a to díky tomu, že  je 

poskytovaná 24 hodin denně. Dále spolupracuje se 

sociálními pracovnicemi v  NMSSKB.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

22 776 000 

 

 

 

státní rozpočet, 

HMP,  MČ P1 

a ostatní MČ, 

úhrady od 

uživatelů, další 

zdroje 

 

100 000 
 

80 000 

 

18. 

 

Naděje 

z. s. 

Praha 5 

 

IČ: 00570931 

 

 

„Socioterapeutické 

služby 

v nízkoprahovém 

denním centru“ 

Cílová  skupina: mladí lidé bez přístřeší (18 -26 let) 

Druh registrované služby: nízkoprahová denní 

centra 

Nabídka socioterapeutických služeb nízkoprahového 

denního centra Naděje v Bolzanově 7 (terapie – 

zážitky - fyzická aktivita), které jsou koncipovány 

preventivně s  cílem zabránit dlouhodobému 

přežívání mladých lidí bez přístřeší na ulici a 

motivovat je ke změně, resp. podpořit proces jejich 

integrace do většinové společnosti. Přínos pro 

obyvatele P1 : systematicky vedená socioterapeutická 

práce se skupinou mladých lidí bez přístřeší 

pohybujících se v centru Prahy, jejichž způsob života 

 

300 400 

 

vlastní zdroje, 

HMP,  

ostatní MČ 

 

55 000 
 

35 000 
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je často doprovázen patologickými jevy s negativním 

dopadem na obyvatele Prahy 1 a snížení jejich počtu.  

Naděje spolupracuje se sociálním kurátorem MČ P1. 

V roce 2020 byl do projektu zapojeno 19 klientů,  

(průměrný věk 24 let), pěti klientům byl zajištěn 

pobyt a AD nebo v noclehárně. Celý rok 2020 byl 

poznamenán vládními nařízeními vyplývající 

z epidemie, nutnosti snižovat sociální kontakty, a 

také nemocemi lektorů. Z těchto důvodů se 

nepodařilo realizovat všechny terapeutické aktivity. 

V roce 2021 se do projektu zapojí alespoň 20 osob 

z cílové skupiny.   Dotace bude použita na osobní a 

provozní náklady,  

 

19. 

 

Národní ústav 

pro autismus, z. 

ú. 

(NAUTIS) 

Praha 8 

 

IČ: 26623064 

 

„Poskytování 

komplexních 

sociálních služeb 

osobám s poruchami 

autistického  spektra 

z MČ Praha 1 a 

podpora jejich rodin“ 

Cílová skupina: dospělí a děti s poruchami 

autistického spektra a jejich rodiny (resp. osoby 

pečující) 

Registrované služby: raná péče, terénní programy, 

osobní asistence, sociálně aktivizační služby a 

odborné sociální poradenství. Projekt usiluje 

nabídkou  sociálních služeb o to, aby lidé s autismem 

a jejich rodiny prožili spokojený a naplněný  život 

v běžném prostředí bez ohledu na přítomnost 

handicapu. Služby jsou klientům a jejich rodinám 

poskytovány ze zákona zdarma a jsou hrazeny z 

rozpočtu NAUTIS. Přínos pro obyvatele P1: poradci 

NAUTIS dochází do škol a pomáhají s tvorbou 

individuálních vzdělávacích plánů, pořádají  setkání 

rodičů s odborníky a vzdělávací pobyty pro rodiny 

s dětmi. Díky asistentům mohou děti docházet na 

zájmové kroužky se svými vrstevníky. Služby 

využívá 12 klientů s autismem z  Prahy 1. Projekt 

také přímo ovlivní minimálně dalších 25 osob (rodičů 

a sourozenců a pečujících osob). Spolupráce 

s OSPOD P1. Dotace bude použita na osobní a 

provozní náklady.   

 

46 743 300 

 

 

státní rozpočet, 

HMP, ostatní 

MČ, další 

zdroje 

 

50 000 
 

50 000 
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20.  

 

Otevřené srdce, 

o. p. s.  

Praha 7 

 

 

IČ: 26546841 

 

 

 

 

 

„Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

Cílová skupina: matky, otcové  v krizi 

Druh registrované  služby: azylové domy 

Otevřené srdce je azylové zařízení pro matky s dětmi, 

případně celé rodiny, které se ocitly v krizové situaci, 

prošly domácím násilím, dostaly se do tíživé situace 

vlivem rozvodu, vyrůstaly v DD a nemají žádné 

rodinné zázemí nebo matkám po absolvovaném 

protidrogovém léčení. AD poskytuje klientům 

sociálně právní služby, prostřednictvím kterých chce 

dosáhnout zlepšení jejich situace a návrat  do 

plnohodnotného života tak, aby byli schopni řešit 

sami své záležitosti a prosazovat zájmy  svých dětí. 

Klienti se mohou na AD obrátit i po  svém ukončení 

pobytu.  Přínos pro  obyvatele  P1:  trvalá, velmi 

dobrá spolupráce s  OSPOD P1, přednostní 

umísťování klientů z Prahy 1. V roce 2020 bylo v AD 

dlouhodobě ubytováno 5 dospělých a 6 dětí z P1.  

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

5 585 445 

 

HMP, ostatní 

MČ, úhrady od 

uživatelů 

 

160 000 
 

100 000 

 

21.  

 

Pro Dialog, z. s. 

Praha 3 

 

 

IČ: 22613421 

 

„Dialogy v rodinách 

s ohroženými dětmi“ 

Cílová skupina: rodiny s dětmi v agendě OSPOD 

Druh registrované služby: činnost na úseku sociálně 

právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., 

Projekt podporuje komunikaci mezi rodiči o 

potřebách dítěte a vzájemnou komunikaci rodičů a 

dětí, která povede k bezpečnějším a harmoničtějším 

vzájemným vztahům. Jednotlivé aktivity projektu, 

které jsou poskytovány ve výhradní spolupráci 

s OSPOD P1,   jsou stanoveny s ohledem na potřeby 

dítěte. Pro Dialog také pracuje s osobami 

s psychiatrickými diagnózami a s osobami se 

závislostmi. Přínos pro obyvatele P1: zajištění a 

vytvoření podmínek pro pokračování vztahu mezi 

dětmi a jejich rodiči, vytvoření bezpečného prostředí 

v  Pro Dialogu. V průběhu roku 2021 bude 

organizace pracovat s 6 rodinami s Prahy 1.   

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

 4 289 000 

 

Vlastní zdroje 

státní rozpočet,  

HMP 

ostatní MČ,  

.Nadace 

Terezy 

Maxové 

 

70 000 
 

30 000 
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22. 

 

Prostor Plus 

o. p. s.  

Kolín 

 

 

IČ: 26594633 

 

„Program Pilot“ 

Cílová skupina:  děti ze znevýhodněného prostředí v 

péči OSPOD, ohrožené rodiny 

Druh registrované služby: činnost na úseku sociálně 

právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb. 

Služba nabízí terapeutickou podporu rodinám v péči 

orgánů sociálně-právní ochrany (OSPOD). Jedná se 

zejména o podporu dětí a dospívajících od 12ti do 18 

let a jejich blízkým, kteří jsou v obtížné životní 

situaci. V rámci programu jsou jim poskytovány 

individuální a skupinové terapie, poradenství pro 

blízké osoby a zážitkové víkendové výjezdy. Přínos 

pro obyvatele Prahy 1: služba je realizovaná v 

prostorách v Ječné ul. 2, Praha 2. V roce 2020 využily 

služeb 2 nezletilé děti z Prahy 1. Předpokládaný počet 

uživatelů je 70.  

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

1 417 050 

 

 

Státní 

rozpočet, 

HMP, 

 ostatní MČ 

 

20 000 
 

20 000 

 

23. 

 

Středisko 

křesťanské 

pomoci Praha 9 

Horní Počernice 

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 registrované služby: azylové domy 

Azylový dům poskytuje uživatelům podporu, která je 

směřovaná k řešení nepříznivé situace spojené se 

ztrátou bydlení a  integraci do společnosti.  Sociální 

práce klade u matek důraz na podporu rodičovských 

kompetencí a adekvátní péči o dítě. U otců cílí na 

prohlubování pracovních návyků a na schopnosti 

finančně zaopatřit rodinu. Poradenství se také věnuje 

problematice finanční gramotnosti. Přínos pro 

obyvatele  P1:  zařízení je specifické snahou o udržení 

celistvosti rodin a obnovení jejich narušených funkcí. 

Nabízí MČ Praha 1,  v  případě zvýšené potřeby,  

možnost  využití kapacity AD  (84 lůžek). V roce 

2020 využívali služby 2 klienti s dětmi z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

17 920 000 

 

Vlastní zdroje, 

státní rozpočet, 

HMP, ostatní 

MČ, programy 

EU, úhrady od 

klientů 

 

10 000 
 

10 000 
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24. 

 

Tichý svět, o. p. s.  

 Praha 9 – Hostavice 

    

 

 

 

 

IČ: 266 11 716 

 

 

„ Tichá linka“ 

Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, 

osoby se sluchovým a kombinovaným postižením  

Druh registrované služby: sociální rehabilitace 

Tichá linka slouží pro odstranění bariér komunikace 

mezi osobami se sluchovým postižením a slyšícími. 

Je využívaná pro řešení pracovních a běžných 

záležitostí (lékař, úřady), které lze vyřídit 

prostřednictvím vyvinuté online aplikace. Součástí 

linky je také tlumočení nouzového volání na 

integrovaný záchranný systém, který má absolutní 

prioritu mezi všemi kategoriemi a je k dispozici 24 

hodin denně.  Přínos pro obyvatele Prahy 1:  žadatel 

poskytuje tlumočnickou službu Tichá linka také pro 

občany na území MČ Praha 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

3 754 100 

 

 

státní rozpočet, 

HMP, ostatní 

MČ 

 

50 000 

 

10 000 

 

25. 

 

TŘI, z. ú.  

Čerčany 

 

 

IČ: 186 23 433 

 

„Hospic Dobrého 

Pastýře v Čerčanech 

– Odlehčovací  služba 

pobytová“ 

Cílová skupina:  osoby v terminálním stádiu, senioři 

se sníženou soběstačností 

Druh registrované služby: odlehčovací služby 
Součástí komplexu pobytových služeb hospicové 

péče, poskytované v budově Hospice Dobrého 

pastýře v Čerčanech, je odlehčovací služba. Jejím 

cílem je umožnit osobám se sníženou soběstačností 

z  důvodu věku, dlouhodobému onemocnění či 

zdravotnímu postižení,  zůstat  co možná nejdéle ve 

svém přirozeném a důvěrném sociálním prostředí. 

Pečujícím osobám, které nemají nikoho, kdo by je 

zastoupil a postaral se o nemocného, poskytne 

odlehčovací služba možnost si na pár dní odpočinout, 

načerpat síly nebo zařídit si nějaké nezbytnosti. 

Neméně důležitým cílem je i podpora a doprovázení 

rodinných příslušníků, aby byli oporou umírajícímu a 

aby zvládli těžkou životní situaci nejen v průběhu 

života jejich blízkých, ale i po jejich úmrtí. Přínos pro 

obyvatele Prahy 1: možnost využití kvalitní 

 

18 000 000 

 

vlastní zdroje, 

státní rozpočet,   

HMP, městské 

části, úhrady 

od klientů, 

spoluúčast, 

PnP,  

fakultativní 

služby 

¨ 

40 140 
 

40 000 
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zdravotně sociální hospicové péče tohoto zařízení.  V 

roce 2020 využil péče tohoto zařízení 1 občan z P1.  

Příspěvek MČ Praha 1 bude použit na úhradu 

sociální části hospicové péče – úhradu mezd 

pracovníků v sociálních službách. 

 

26. 

 

Tyfloservis,  

o. p. s 

Praha 1 

 

IČ: 26200481 

 

 

„Tyfloservis, o. p. s.  

– sociální 

rehabilitace osob 

s těžkým zrakovým 

postižením“ 

Cílová skupina|: osoby s těžkým zrakovým 

postižením včetně kombinace s dalším handicapem 

(sluchovým, tělesným, mentálním apod.  ve věku od 

15 let 

Druh registrované  služby:  sociální rehabilitace 

Cílem poskytování služeb sociální rehabilitace je 

vybavit nevidomé a těžce slabozraké lidi takovými 

dovednostmi, aby byli schopni v co nejvyšší možné 

míře samostatně naplňovat své životní potřeby a 

zapojit se do běžné společnosti. Bezplatná služba je 

poskytovaná jak formou ambulantní  tak formou 

terénní, v domácím prostředí. Přínos pro obyvatele 

Prahy 1: dostupnost služby v Krajském ambulantním 

středisku Krakovská 21. V roce 2020 využívalo 

služby  6  obyvatel z P1. 

Dotace bude použita na provozní náklady.   

 

2 765 500 

 

 

 

Vlastní zdroje,  

státní rozpočet,  

HMP,  

ostatní MČ, 

další zdroje 

 

30 000 
 

30 000 

 

27. 

 

Židovská obec 

Praha 1 

 

 

IČ:00445258 

 

 

 

 

 

 

„Osobní asistence“ 

Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního stavu. 

Druh registrované služby: osobní asistence 

Služby osobní asistence Židovské obce podporují 

maximálně soběstačnost seniorů. Usilují o to, aby 

mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím 

prostředí, nadále udržovali sociální vazby a vedli 

plnohodnotný život. Přínos pro obyvatele P1:  podle 

roku 2020 ŽOP odhaduje, že  služba osobní asistence 

bude v roce 2021 poskytována minimálně 4 klientům 

z Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

7 833 856 

 

Vlastní zdroje, 

Státní 

rozpočet,  

HMP,MČ, 

Úhrady od 

uživatelů, 

Příspěvek od 

zřizovatel,  

nadace 

 

 

90 000 
 

20 000 
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28. 

 

Židovská obec 

Praha 1 

 

 

IČ: 00445258 

 

„Sociální aktivizační 

služby“ 

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním 

postižením 

Druh registrované služby: sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Projekt  vytváří seniorům podmínky pro aktivní život   

jak v domácím prostředí, tak i ve střediscích ŽOP a 

dalších objektech. Podporuje vzájemná setkávání, 

poskytuje programy  pro udržování mentálního i 

fyzického zdraví,   pro udržování soběstačnosti a 

společenského a pracovního uplatnění osob se 

zdravotním postižením, snaží se o zapojení do 

komunitního a společenského života, a tím 

preventivně působit proti pocitu osamění a 

společenské izolace. V rámci služby je poskytováno 

základní sociální poradenství. Přínos pro obyvatele 

P1: z celkového počtu cca 160 uživatelů služby z 

důvodu dobré dostupnosti je 20 klientů z P1. 

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

4 647 625 

 

Vlastní zdroje 

Státní 

rozpočet, 

HMP, MČ, 

úhrady od 

klientů,  

NFOH, ČNFB, 

Claims 

Conference 

 

50 000 
 

30 000 

 

29.  

 

ŽIVOT 90 

z. ú.  

Praha 1 

 

IČ: 00571709 

 

 

„ Odborné 

poradenství – nástroj 

pro zvýšení kvality 

života seniorů“ 

Cílová skupina: senioři, rodinní příslušníci 

Druh služby: odborné sociální poradenství 
Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života seniorů, 

kteří pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, 

zdravotní postižení nebo z  jiných závažných důvodů 

nejsou schopni bez odborné pomoci druhých osob 

zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a 

hájit své oprávněné zájmy.  Posláním služby je 

umožnit jim aktivní a smysluplný život ve vlastním 

domově tak dlouho, jak je to jen možné. Aktivity tvoří 

odborné poradenství (právní, sociálně právní, 

psychologické a mezigenerační), které je 

poskytováno ambulantně, písemně, telefonicky a v 

případě potřeby také v terénní formě. Další aktivity 

jsou zaměřené na podporu zdravých rodinných 

vztahů a na prevenci sociální izolace Přínos pro 

obyvatele P1: dostupnost odborného poradenského 

 

697 640 

 

vlastní zdroje 

 

 

 

 

108 000 
 

70 000 
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centra a programu aktivit s preventivní funkcí, 

budování a udržování mezigeneračních sociálních 

vztahů. Nad rámec projektu rozšířil ŽIVOT 90 

telefonické a emailové poradenství a posílil Senior 

linku. Možnost setkávání v Klubu Kontakt byla 

rovněž v důsledku epidemie omezena. Senioři se však 

mohli zapojit a diskutovat  v on-line Klubu Virtuální 

kafíčko, který byl otevřen 3x týdně. V roce 2020 

využilo poradenství a systemické terapie: 520 

obyvatel z P1,  a  online setkávání: 82 seniorů z P1 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

 

 

 

Celkem: 

   

 

 

2 699 934 
 

1 200 000 

 

 

 

 


