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Přidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2022 

        A Sociální oblast 
(rozpočet 1 000 000 Kč) 

 
 

POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (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 má tři cíle: Formou intenzivní spolupráce se 
sociálním pracovníkem zmírnit nepříznivou situaci 

rodiny. Podporovat,  prostřednictvím pravidelných 
schůzek s asistentem, kámošem, zdravý vývoj a rozvoj 
ohrožených dětí v oblasti školní úspěšnosti, motivaci ke 
vzdělávání a zdravému naplňování volného času jako 
součást prevence sociálního selhávání a možného 
kriminálního chování. Participace, aktivizace dospělých 
a dětí.  Přínos pro obyvatele Prahy 1: Práce s klienty na 
základě zakázky OSPOD P1. 
V roce 2021 využívala projekt 1 rodina z Prahy 1. Nyní 
probíhá zapojování dalších 2 rodin. V rámci pandemie 

byl projekt v určitých obdobích přesunut do distanční 
roviny, která neumožnila navázat spolupráci s více 
rodinami. Po návratu do osobní roviny budou v roce 

2022 služby využívat nejméně 4 rodiny u Prahy 1. 
Dotace bude  použita  na osobní a provozní náklady  

 

2 812 312 

 

Státní rozpočet, 
HMP, 

MČ HMP,  
další zdroje 

 

246 539 
 

50 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Centrum Locika, 

z. ú. 
Praha 7 

 

 

IČ: 05268800 

 

 

„VČAS A SPOLU – 

Pomoc dětem ohroženým 
domácím násilím na 

Praze 1“ 

Cílová skupina:  děti ohrožené domácím násilím 

Druh registrované služby: krizová pomoc 

Zajištění jak prezenční, tak i distanční sociálně-právní 
podpory a individuální terapie 5 dětem a jejich rodinám 
z Prahy 1 s cílem zastavit  násilí v rodině a snížit riziko 
přenosu násilného chování dětí do jejich budoucích 
vztahů. Přínos pro obyvatele Prahy 1: Dlouhodobá, 
velmi dobrá spolupráce s OSPOD. 
Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

317 636 

 

 Státní rozpočet, HMP, 
další  zdroje 

 

25 000 
 

20 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

3.  

 

Centrum seňorina 

z. s. 

Praha 1 

 

IČ: 04347536 

 

„Kavárna – kognitivní 
trénink pro seniory“ 

Cílová skupina: senioři s demencí 
Druh registrované služby: odlehčovací služby 
Centrum seňorina provozuje denní stacionář a 
odlehčovací pobytovou službu. Každou středu 
odpoledne zde probíhá specializovaný, aktivizační 
projekt „Kavárna“, určený jako prevence Alzheimerovy 
nemoci, který je využíván i veřejností. Cílem tréninku je 
dosáhnout co největší míry rozvoje schopností a 
dovedností, které umožní seniorům prodloužení jejich 
soběstačnosti, zmírní pocity osamělosti a podpoří 
sociální kontakt. Účast není podmíněna registrací.  Za 
cenu kávy a zákusku 50 Kč navštěvuje „Kavárnu“ 
pravidelně 20 – 30 seniorů, 20% z nich je z Prahy 1. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: místní dostupnost služby. 
Dotace bude čerpána na osobní náklady. 

 

192 880 

 

 

 

Vlastní zdroje,  
 MČ HMP,  

úhrady od uživatelů 

 

50 000 

 

20 000 

 

4. 

 

Cesta domů 

z. ú.   
Praha 4 

 

IČ: 26528843 

 

 

 

„Poradna Cesty domů“ 

Cílová skupina: lidé, kteří umírají a jejich blízcí 
Druh registrované služby: odborné sociální 
poradenství 
Bezplatné, osobní, telefonické a internetové sociální 
poradenské služby poskytující odbornou i lidskou 
podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a 
rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého 
člověka. Sociální služba je nízkoprahová. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1:   Odborné poradenské služby jsou 
svým zaměřením unikátní a pomáhají se vyrovnávat s 
obtížnou situací spojenou s umíráním. Do 30.9.2021 
využilo službu, dle kvalifikovaného odhadu,  16 klientů 
z Prahy 1.  Spolupráce s OSPS.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

6 886 562 

 

 

Vlastní zdroje,  
 státní  rozpočet, HMP,  

MČ HMP,  
další zdroje 

 

66 900 
 

30 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

5.  

 

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 
Odlehčovací služby poskytují odbornou i lidskou 
podporu dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich 
blízkým. Terénní forma služby umožňuje setrvání 
nemocného člověka v přirozeném prostředí. Pobytová 
nabízí 2 - 3 týdenní pobyty pro lidi trvale upoutané na 
lůžko, aby pečující v té době mohli načerpat síly na 
pokračování v domácí péči. Přínos pro obyvatele Prahy 
1: Podpora v zachování přirozených vazeb a pomoc 
těžce nemocným zůstat v prostředí, na které jsou  zvyklí,  
až do své smrti. Do 30.9.2021 byly terénní služby 
poskytnuty 2 klientům z Prahy 1, pobytové 2 klientům  z 
P1. Spolupráce s OSPS.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

  

16 961 491 

 

 

 

Vlastní zdroje, 
státní rozpočet, 

HMP,  

MČ HMP, 
úhrady od uživatelů, 

 další zdroje 

  

133 800 

 

70 000 

 

6. 

 

Česká unie 
neslyšících 

z. ú. 
Praha 1 

 

IČ: 00675547 

 

 

 

 

„CSS ČUN 

 Praha SAS“ 

Cílová  skupina:  osoby se sluchovým nebo 
kombinovaným postižením 

Druh registrované služby: sociálně aktivizační služby  
pro osoby se zdravotním postižením  
Pomoc při  odstraňování komunikačních a informačních 
bariér poskytováním základního sociálního poradenství 
ve znakovém jazyce,  zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a nabídka zájmových, 
vzdělávacích a volnočasových aktivit, podpora integrace 
do majoritní společnosti. Služby jsou poskytovány 
v ambulantní i terénní formě.  Přínos pro obyvatele 
Prahy 1: Pobočka CSS ČUN  je umístěna  
v  bezbariérovém objektu v Dlouhé 37, který je místně  
dostupný  pro klienty z  Prahy 1. Služeb využívají 3 
klienti z  Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

4 024 380 

 

 

Vlastní zdroje, 
státní rozpočet,  

HMP, 

MČ HMP,  
Úřad práce 

 

 

 

100 000 
 

50 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

7. 

 

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 
Tlumočnická služba umožňuje neslyšícím lidem 
komunikovat bez bariér v běžných životních situacích a 
napomáhá k jejich samostatnosti a zodpovědnosti tak, 
aby mohli být rovnocennými partnery v kontaktu s 
většinovou slyšící společností. Přínos pro obyvatele 
Prahy 1: Uživatelům je poskytováno ambulantní i 
terénní tlumočení. V roce 2021 využívali služeb 3 klienti 
z Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní náklady.  

 

5 096 964 

 

 

Vlastní zdroje,  
 státní rozpočet, 

 HMP, 

MČ HMP, 
 další zdroje 

 

30 000 

 

20 000 

 

8. 

 

Diakonie ČCE 

církevní organizace 

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 
Nabídka bezplatné, krizové intervence, sociálního a 
psychologického poradenství, základního právního a 
dluhového poradenství a dalších sociálně terapeutických 
služeb. Podpora klienta tak, aby se zorientoval ve své 
krizové situaci a byl schopen ji překonat. Krizová pomoc 
je poskytovaná i lidem, kteří patří do rizikových skupin 
obyvatelstva a hrozí jim možnost páchaní trestní činnosti 
nebo protispolečenského chování. Služby jsou 
poskytovány také v angličtině a ruštině. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1: Počet klientů z Prahy 1 nelze určit, 
neboť se jedná o nízkoprahovou službu. S ohledem na 

územní dostupnost SOS Centra v  blízkosti Náměstí 
Míru, mohou obyvatelé Prahy 1 službu snadno vyhledat. 
Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

1 545 000 

 

 

Státní rozpočet,  
 HMP,  

MČ HMP, 
další zdroje 

 

150 000 
 

30 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

9. 

 

Dívčí katolická 
střední škola 

Školská právnická 
osoba 

Praha 1 

 

IČ: 476 111 62 

 

„Křížovnická 
pečovatelská služba pro 

Prahu 1“ 

Cílová skupina:  senioři žijící v Praze 1 

Druh registrované služby:  pečovatelská služba 
Křížovnická pečovatelská služba (KPS) pomáhá  
seniorům udržet si samostatnost a soběstačnost,  aby  
mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném,  domácím 
prostředí. Podporuje zachování sociálních kontaktů a 
rodinně klientů umožňuje část péče o seniora svěřit 
profesionální službě.  Přínos pro občany  Prahy 1: KPS 

dlouhodobě spolupracuje s OSPOD a se Střediskem 
sociálních služeb. V roce 2022 bude KPS pokračovat v 
poskytování služeb 10 klientům  z Prahy 1.  
Dotace bude použita na osobní náklady. 

  

1 063 061 

 

 Státní rozpočet, 
   HMP,  

  MČ P1, 
 další zdroje 

 

100 000 

 

60 000 

 

10.  

 

Dům tří přání 
z. ú. 
Praha 6 - Ruzyně 

 

 

IČ: 26544431 

 

 

„Komplexní sociální 
služby pro děti 

a jejich rodiny“ 

Cílová skupina: děti a dospívající ve věku od  3-18 let a 

jejich rodiny 

Druh registrované služby: krizová pomoc, sociální 
rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 
Tři přání: „Právo dětí si přát“, „Podpora a bezpečí“ a 
„Rodina“ jsou naplňována bezplatné  poskytováním 
všestranné pomoci dětem a jejich rodinám v nouzi 
formou pobytu, ambulantních konzultací i terénních 
prací s cílem umožnit dětem bezpečný vývoj ve své 
rodině. Cíl: Minimalizace  umístění dětí do ústavní 
výchovy, snížení  počtu  dětí  žijících v nevyhovujících 
podmínkách, prevence sociálního vyloučení a 
ohrožujících jevů.  Přínos pro obyvatele Prahy 1: Služby 
jsou realizované v šesti Centrech; dvě z nich, Centrum 

Delta a Centrum Mezipatro, nabízí sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi v blízkosti stanice metra 
Anděl. Dlouholetá spolupráce s OSPOD. V roce 2021 

využíval služeb 1 klient z  Prahy 1.  

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

21 600 000 

 

státní rozpočet,  
HMP, 

MČ HMP,  
úhrady od uživatelů,  

nadace, 

 firmy 

 

100 000 

 

40 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

11. 

 

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 do sedmi let věku.  
Druh registrované služby: raná péče  

Terénní služba rané péče, doplněná případně   
ambulantní formou,  poskytuje podporu, pomoc a 
provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým 
nebo kombinovaným postižením s ohledem na 
specifické potřeby dětí a rodičů. Služba směřuje také 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. Službu využívají 2 
rodiny s dítětem s těžkým zrakovým a kombinovaným 
postižením z Prahy 1. Dotace bude použita na osobní a 
provozní náklady.   

 

107 129 

 

HMP,  

MČ P1, 
nadační fondy 

 

29 000 

  

20 000 

 

 

 

12.  

 

FOKUS Praha 

z. ú. 
Praha 8 

 

IČ: 45701822 

 

„Centrum denních aktivit 
Dům u Libuše (CDA 

Dům u Libuše)“ 

 

 

Cílová skupina: duševně nemocní 
Druh registrované služby: sociálně aktivizační služby 
pro osoby se zdravotním postižením 
Socioterapeutická podpora a klubové aktivity v 
bezpečném prostředí usilují o zamezení sociální izolace 
lidí s duševním onemocněním. Vzhledem  k 
pandemickým opatřením jsou více využívané osobní 
konzultace a  provázení on line světem, do něhož se 
přesunulo mnoho aktivit. Klienti jsou informování o 
potřebných hygienických opatřeních; jsou jim 
zajišťovány respirátory, desinfekce a výrazně se zvýšila 
i potravinová pomoc. Přínos pro obyvatele Prahy 1: 

Nízkoprahové CDA Dům u Libuše se nachází na nábřeží 
pod Vyšehradem, další služby nabízí klientům z Prahy 1 
Centrum v Podskalí.  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. Spolupráce s  OSPS a se sociálními 
kurátory. 
 Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

  

6 068 035 

 

 

Vlastní zdroje,  
státní rozpočet,  

 HMP, 

ostatní MČ 

 

120 000 
 

70 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

13. 

 

HESTIA 

Centrum pro 

dobrovolnictví  
z. ú.  
Praha 1 

 

 

IČ: 67779751 

 

„Program Pět P“ 

Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku 6 – 15 let 

Registrovaná sociální služba: aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi 
Program Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a 
Prevence) je založený na dlouhodobém, vztahu dítěte, 
které si obtížně hledá kamarády kvůli svému 
zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění, s dospělým 
dobrovolníkem. Vytváří prostor pro růst sociálních 
dovedností dítěte, posiluje jeho  sebevědomí a 
rozšiřuje jeho motivaci k navazování přirozených vztahů 
s vrstevníky. Služby jsou poskytovány bezplatně a 
dobrovolníci nemají nárok na finanční odměnu. Přínos 
pro obyvatele Prahy 1: V roce 2021 byly do projektu 

zapojeny 3 děti se svými rodinami z Prahy 1. 
Dlouhodobá spolupráce s OSPOD. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.   

  

110 000 

 

Státní rozpočet,  
HMP,  

příspěvky od nadací 
 dary od fyzických a 

právnických osob 

 

70 000 

 

50 000 

 

14. 

 

HEWER 

z. s. 

Praha 1 

 

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 
Terénní služba osobní asistence zajišťuje klientům z 
Prahy 1, dle jejich individuálních potřeb a požadavků, 
nepřetržitou pomoc v těžké životní situaci. Dopadem 
služby je prevence sociálního vyčleňování. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1:  Osobní asistence, poskytovaná 15 

uživatelům z  Prahy 1,  umožňuje  klientům setrvat co 
nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Spolupráce 
s OSPS. HEWER doplňuje služby ve Středisku 
sociálních služeb Praha 1 večerních hodinách, o 
víkendech a o svátcích.  
Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

4 811 100 

 

Státní rozpočet,  HMP, 
MČ HMP,  

úhrady uživatelů  

 

80 000 
 

50 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

15.   

 

Linnet eu 

s.r.o. 

Náchod 

 

IČ:26010585 

 

„Sociální služba  
ANDĚL NA DRÁTĚ– 

Tísňová péče pro seniory 
a osoby  

se zdravotním postižením“ 

Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení osaměle 
žijící ve svém domácím prostředí 
Druh registrované sociální služby: tísňová péče 
Komplexní, dohledová, asistenční služba a tísňová péče 
ANDĚL NA DRÁTĚ nabízí nepřetržitou  pomoc v 
krizových situacích osaměle žijícím  seniorům a 
zdravotně postiženým, u nichž existuje, v důsledku pádů 
a chronického onemocnění, riziko ohrožení na životě.  
Zajišťuje jim maximum bezpečí, jistoty a samostatnost.  
V rámci projektu podpoří organizace 10 potřebných 
osob poskytnutím služby, včetně SOS zařízení, na šest 
měsíců. Požadovaná částka odpovídá pořízení 10 ks SOS 
zařízení (2 860 Kč/ks) a měsíční paušální platbě za 
užívání služby po dobu 6ti měsíců (380 
Kč/měs/uživatel). Po uplynutí této doby se může senior 
rozhodnout, zda bude chtít službu nadále využívat. V 
tom případě zůstane klientovi SOS komunikační zařízení 
k dalšímu užívání bezplatně.  
Organizace dále provozuje Linku pomoci pro seniory, 
kteří nemají SOS zařízení a jsou ve spojení s asistentem 
přes mobilní telefon. Přínos pro obyvatele Prahy 1: 

Zlepšení situace 10 potřebných, osaměle žijících seniorů 
a zdravotně postižených, kteří se nemusí obávat, že při 
vzniku krizové situace zůstanou bez pomoci.   
Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

195 000 

 

Vlastní zdroje 

 

 

48 600 

 

0 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

16. 

 

Linka bezpečí 
z. s. 

Praha 8 – Bohnice 

 

IČ: 61383198 

 

„Linka bezpečí 
 pro děti a mládež 

 z 

 MČ Praha 1“ 

Cílová skupina: děti, mládež a studující  od 6 do 25 let 
Druh registrované služby:  telefonická krizová pomoc 
Bezplatná Linka bezpečí, s nepřetržitým provozem, 
zajišťuje dostupnost služeb co největšímu počtu dětí, 
které tuto pomoc potřebují, a minimalizuje počet jejich 
nežádoucích reakcí na obtížnou situaci. Mezi další 
projekty patří Rodičovská linka nebo Linka bezpečí ve 
vaší třídě, kdy odborníci vyjíždějí do  škol. Z důvodu 

zachování anonymity nejsou volající dotazováni na 
trvalé bydliště; tento údaj je organizaci známý pouze, 
když jej volající sdělí dobrovolně. Přínos pro obyvatele 
Prahy 1: Na základě kvalifikovaného odhadu organizace 
předpokládá, že v průběhu roku 2022 příjme z MČ Praha 
1 cca 470 kontaktů. Úzká spolupráce s OSPOD.  
Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

 

39 391 737 

 

 

Vlastní zdroje, 

 státní rozpočet, 
 HMP,  

MČ HMP,  
dotační  

programy EU, 

 další zdroje 

 

50 000 

 

 

 

 

 

25 000 

 

17. 

 

 

Maltézská pomoc 
o.p.s.  

Praha 1 

 

IČ: 26708451 

 
 

 

„ Osobní asistence – 

Maltézská pomoc“ 

Cílová skupina: senioři 
Druh registrované služby:  osobní asistence 
Terénní služba osobní asistence usiluje o to, aby senioři 
a zdravotně postižení mohli co nejdéle zůstat ve svém 
přirozeném prostředí, vedli plnohodnotný život a 
udržovali sociální vazby. Je poskytovaná 7 dní v týdnu, 
24 hodin denně a navazuje na  pečovatelskou službu 
Střediska sociálních služeb. Spolupracuje také se 
sociálními pracovnicemi NNSKB. Přínos pro obyvatele 
Prahy 1: V roce 2021 byla služba poskytovaná 17 

klientům z  Prahy 1. Pro rok 2022 se organizaci podařilo 
navýšit kapacitu v základní síti sociálních služeb. 
Spolupráce s OSPS. 

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

29 691 500 

 

 

Státní rozpočet, HMP,  
MČ HMP, úhrady od 

uživatelů,  
další zdroje 

 

100 000 
 

60  000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

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: nízkoprahové denní 
centrum 
Nabídka socioterapeutických služeb Naděje 
v Bolzanově ul., 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 Prahy 1: Systematicky 

vedená socioterapeutická práce se skupinou mladých lidí 
bez přístřeší pohybujících se v centru Prahy, jejichž 
způsob života je často doprovázen patologickými jevy 
s  negativním dopadem na obyvatele Prahy 1. Snížení 
jejich počtu.  Spolupráce  se sociálními kurátory MČ P1.  
V roce 2022 bude do projektu zapojeno minimálně 15 
osob  bez přístřeší z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady,  

 

149 700 

 

Vlastní zdroje, HMP 

 

37 100 

 

20 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

19. 

 

Národní ústav pro 
autismus,  

(NAUTIS), 

z. s.  

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  

Registrované služby: odborné sociální poradenství, 
osobní asistence, odlehčovací služby a raná péče.  
Projekt usiluje o zkvalitnění života lidí s poruchou 
autistického spektra  (PAS)  z  Prahy 1 a o podporu jejich 
rodin. Umožňuje zapojení klientů do každodenních 
činností tak, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v 
běžném prostředí. Služby jsou poskytovány ze zákona 
zdarma a jsou hrazeny z rozpočtu organizace. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1:  Výrazné zlepšení sociálního 
chování, dovedností, sebeobslužnosti a komunikace lidí 
s poruchami autistického spektra.  Obzvlášť patrné jsou 
pokroky u dětí. Poradci pomáhají ve školách s tvorbou 
individuálních vzdělávacích plánů, pořádají setkání  a 
vzdělávací pobyty rodičů s dětmi. Komplexní služby 
jsou poskytovány 13 klientům  s autismem a jejich 
rodinám z  Prahy 1. Projekt také ovlivní minimálně 
dalších 25 osob (rodičů, sourozenců a osob blízkých). 
Úzká spolupráce s OSPOD.  
Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.   

 

5 2 009 600 

 

 

Státní rozpočet, 
HMP, 

 MČ HMP, 
 úhrady od uživatelů,  

dary FO a PO,  

kraje 

 

60 000 

 

50 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

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 
Pomoc matkám (otcům) s dětmi překlenout  krizovou 
životní situaci ohrožující fungování rodiny. AD jim 
poskytuje ubytování, nabízí klidový prostor a odbornou 
pomoc s řešením nejzávažnějších problémů pro 
samostatný, plnohodnotný život ve společnosti. Po 
ukončení pobytu v AD by měla mít matka (otec) 
zajištěno další bydlení, a vyřešeny nebo v řešení většinu 
svých problémů. Matka (otec) by měli být schopni 
dále vzniklé situace už řešit sami; v případě potřeby se 
na AD mohou kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc,  a to i 
po ukončení pobytu. Přínos pro obyvatele Prahy 1: 
Trvalá, intenzivní spolupráce s OSPOD, přednostní 
umísťování klientů z Prahy 1. Lze říci, že již několik let  
jsou zde poskytovány služby občanům z Prahy 1, 
některým opakovaně.  V roce 2021 bylo dlouhodobě 
ubytováno 6 dospělých osob a 4 děti z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

6 475 862 

 

 

HMP, 

MČ HMP, 
Úhrady od uživatelů 

 

160 000 

 

80 000 

 

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., 
Podpora komunikace mezi rodiči o potřebách dítěte a 
podpora komunikace mezi rodiči a dětmi, která povede 
k bezpečnějším a harmoničtějším vzájemným vztahům. 
Zajištění a vytvoření bezpečného prostoru v Pro Dialogu 
pro děti a umožnění jejich rozvoje v souladu s potřebami 
a vývojovým obdobím. Pro Dialog pracuje také s 
osobami s psychiatrickými diagnózami a s osobami se 
závislostí. Přínos pro obyvatele Prahy 1: Jednotlivé 
aktivity projektu jsou poskytovány ve výhradní 
spolupráci s OSPOD. V průběhu roku 2022 bude 
organizace pracovat opět s 6 rodinami s dětmi z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady. 

 

4 289 000 

 

 

Státní rozpočet,  
HMP,  

MČ HMP,  
Nadace Terezy Maxové 

 

70 000 

 

35 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

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. 

Nabídka bezplatné pomoci ohroženým dětem ve věku od 
12 – 18 let, které jsou indikované OSPOD, a jejich 
rodinám. Dlouhodobá a intenzivní terapeutická podpora 
je zaměřená na samotné psychické zvládání aktuální 
nepříznivé situace, prodělaných krizí či vyrovnávání se 
s narušenými vztahy či traumatem v rodině. Cílem  je  
stabilizace situace v rodinách, prevence dalšího propadu,  
zlepšení situace dítěte a ochrana jeho práv. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1: Stabilizace situace v rodinách, 
prevence dalšího propadu a zlepšení situace dítěte. 
Služba je realizovaná v Ječné 505/2, v Praze 2. V roce 

2021 poskytoval Program Pilot služby 4 dospívajícím 
klientům, kteří jsou v péči OSPOD. 
 Dotace bude použita na osobní a provozní náklady.  

  

3 196 000 

 

 

Státní rozpočet,  
HMP, 

MČ HMP, 
Středočeský kraj 

 

30 000 

 

20 000 

 

23. 

 

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 samotné matky 
či otcové s dětmi, ženy v 8 a 9. měsíci těhotenství. 
Druh registrované služby: azylové domy 
Azylový dům poskytuje uživatelům pobytové a sociální 
služby na přechodnou dobu (1 rok) včetně zázemí a 
podpory,  která povede k získání následného bydlení bez 
závislosti na sociální službě. Součástí cílů je stabilizovat 
finanční situaci uživatelů, posílit rodičovské kompetence 
vedoucí k ochraně práv dětí a jejich zdravému vývoji. 
Přínos pro  obyvatele  Prahy 1:  Zařízení je specifické 
snahou o udržení celistvosti rodin a obnovení jejich 
narušených funkcí. Nabízí MČ Praze 1, v případě 
zvýšené potřeby, možnost využití kapacity AD  (84 
lůžek). V roce 2021 poskytl AD své služby 2 klientům 
z Prahy 1. 

Dotace bude použita na provozní náklady.  

 

18 120 000 

 

 

Vlastní zdroje, státní 
rozpočet, HMP, ostatní 

MČ, programy EU, 
úhrady od klientů 

 

10 000 

 

10 000 
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SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
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POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 
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ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

24. 

 

STŘEP 

České centrum pro 
sanaci rodiny, 

z. ú. 
Praha 3 

 

 

IČ: 63111918 

 

„SAS  

pro rodiny z dětmi 
 žijící 

 na Praze 1“ 

Cílová skupina: ohrožené děti od 0 – 15 let a jejich 

rodiny 

Druh registrované služby: sociálně aktivizační služby 
pro rodiny a děti 
Cílem projektu je posílit rodinu dítěte natolik, aby byla 
zmírněna/odstraněna rizika, která ohrožují jeho 
vývoj/zdraví, a nedocházelo k zacyklení potíží, 
případně,  aby nebylo třeba odebrání dítě z rodiny. V 

rámci služby jsou poskytovány výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Přínos pro 
obyvatele Prahy 1: Zvyšování schopnosti rodičů, 
rozpoznávat a naplňovat potřeby dětí, udržovat rodiny a 
jejich fungování, posilování sociálního začlenění rodiny 
do komunity. Předpokládaný počet uživatelů z Prahy 1 
je 20 osob v dlouhodobé službě. Spolupráce s OSPOD. 

Dotace bude čerpána na osobní a provozní náklady.   

 

3 600 000 

 

 

Státní rozpočet, 
HMP, 

MČ HMP 

 

50 000 

 

20 000 
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SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
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POPIS PROJEKTU 
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ČÁSTKA 

(Kč) 
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25. 

 

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 sociální služby: tísňová péče 
Projekt Tichá linka slouží jako silný nástroj pro prevenci 
před sociálním vyloučením, odstraňuje komunikační 
bariéru a zajišťuje rovný přístup ke všem zdrojům 
právům, zboží a službám. Princip online přepisu spočívá 
v tom, že přepisovatel zprostředkuje mluvenou řeč 
neslyšícímu ve formě textu: Neslyšící znakuje na 
webkameru a tlumočník tlumočí do mluveného jazyka 
slyšícímu. Slyšící hovoří a tlumočník tlumočí jeho 
mluvu do znakového jazyka.  Součástí linky je také 
tlumočení akutního nouzového volání na integrovaný 
záchranný systém, který je k dispozici 24 hodin denně. 
Přínos pro obyvatele Prahy 1: podpora samostatnosti 

klientů při komunikaci se slyšící společností, pomoc při 
uplatňování jejích práv a oprávněných zájmů. V roce 

2021 byla služba poskytována 2 klientům z Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní a provozní náklady 

 

3 754 100 

 

 

Státní rozpočet, 
HMP, 

MČ HMP 

 

50 000 

 

20 000 

 

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 ve věku od 15 let) 
Druh registrované  služby:  sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace podporuje samostatnost a 

nezávislost osob s těžkým zrakovým postižením, 
posiluje jejich dovednosti tak,  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 2021 

využilo  službu 6  občanů z Prahy 1. Spolupráce s OSPS. 

Dotace bude použita na provozní náklady. 

 

2 781 000 

 

 

 

Vlastní zdroje,  
státní rozpočet,  HMP,  

ostatní MČ, 
Humanitární fond 

Středočeského kraje 

 

40 000 

 

30 000 
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POSKYTOVATEL 

SLUŽBY,  IČO: NÁZEV PROJEKTU 
CÍLOVÁ SKUPINA,  SOCIÁLNÍ SLUŽBA,  

POPIS PROJEKTU 

CELKOVÉ NÁKLADY 
NA PROJEKT 

Zdroje krytí nákladů 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA 

(Kč) 

SCHVÁLENO 

 (Kč) 

 

27. 

 

Židovská obec 

církevní organizace 

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 
Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí 
seniorům a zdravotně postiženým, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém 
rozsahu a čase. Obsahuje pomoc při zvládání běžných 
úkonů péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 
při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím a pomoc při 
prosazování práv a zájmů. Přínos pro obyvatele Prahy 1: 
V roce 2021 využívalo osobní asistenci 5 klientů z Prahy 

1. Spolupráce s OSPS.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

7 332 984 

 

 

 

Státní rozpočet,  
HMP,¨ 

MČ HMP, 
Úhrady od uživatelů, 

Další zdroje 

 

 

50 000 

 

20 000 

 

28. 

 

Židovská obec 

církevní organizace 

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 
Sociálně aktivizační služby vytvářejí podmínky pro 
aktivní život seniorů a lidí se zdravotním postižením, a 
to jak v jejich domácím prostředí, tak ve střediscích ŽOP 
a dalších objektech. Poskytovatel podporuje vzájemná 
setkávání, udržování mentálního i fyzického zdraví, 
udržování soběstačnosti seniorů 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 izolaci. V rámci služby je poskytováno 
základní sociální poradenství. Přínos pro obyvatele 
Prahy 1:  Dobrá dostupnost služby. V roce 2021 bylo do 

služeb  zapojeno  20 klientů z Prahy 1 

Dotace bude použita na osobní náklady.   

 

5 098 406 

 

 

Vlastní zdroje 

státní rozpočet, 
HMP,  

MČ HMP,  
úhrady od klientů,  

NFOH, ČNFB, Claims 
Conference 

 

50 000 
 

30 000 

 

 

 

Celkem:   
 

 
2 106 939 1 000 000 
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