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Oblast B - podpora zdravotních služeb
Č
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Žadatel Název 
projektu

Cílová skupina, popis projektu
Celkový 

rozpočet (jiné 
zdroje)

Požadavek (Kč) Schválená 
částka (Kč)

1 Cesta domů, z. ú. Cílová skupina: nevyléčitelně nemocní a umírající 
dospělí i děti a jejich blízcí 28 501 436   

IČO: 26528843 Druh služby: krizová pomoc

Heleny Kočvarové 1, 
Praha 4

Domácí hospic provozuje v režimu 24/7 
prostřednictvím specializované paliativní péče odbornou 
zdravotní a psychosociální pomoc lidem na konci života 
v jejich vlastním prostředí.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: komplexní služby 
umírajícím prostřednictvím mobilní specializované 
paliativní péče
V roce 2020 měli v péči 496 pacientů, z toho 6 s 
trvalým bydlištěm na Praze 1.
Dotace bude čerpána na osobní náklady.

2

Nemocnice 

Milosrdných sester 
sv. Karla 

Boromejského v 
Praze

Cílová skupina: pacienti indikovaní po propuštění z 
akutního lůžka do domácího prostředí k doléčení či 
pacienti převzatí od praktických lékařů

5 627 000   

IČO: 73634085 Druh služby: krizová pomoc

Vlašská 336/36, Praha 1

Cílem projektu je vytvářet optimální podmínky k 
zajištění vysokého standardu při poskytování 
ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí 
pacientů v procesu kontinuální péče v NMSKB.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: nabídka služeb domácí 
péče
V roce 2020 využilo službu 160 klientů, z toho 59 
občanů Prahy 1.
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Dotace bude čerpána na provozní a osobní náklady.

Oblast B - podpora zdravotních služeb
Č

ísl
o 

žá
do

st
i

Žadatel Název 
projektu

Cílová skupina, popis projektu
Celkový 

rozpočet (jiné 
zdroje)

Požadavek (Kč) Schválená 
částka (Kč)

3

Nemocnice 

Milosrdných sester 
sv. Karla 

Boromejského v 
Praze

Cílová skupina: nevyléčitelně nemocní dospělí v 
pokročilém stádiu onemocnění 14 181 400   

IČO: 73634085 Druh služby: krizová pomoc

Vlašská 336/36, Praha 1
Cílem projektu je udržení maximální dosažitelné kvality 
života nemocného a podpora pacienta i jeho blízkých v 
procesu přijetí závažné nemoci.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: dostupnost 

specializované moderní paliativní péče
V roce 2020 bylo na oddělení hospitalizováno 136 
pacientů, z toho 6 pacientů z Prahy 1.
Dotace bude čerpána na provozní i osobní náklady.

CELKEM 883 800 847 500
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paliativní 

péče 
NMSKB

237 900   250 000   
vlastí zdroje, 

SR, MČ Praha 
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