Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ18_0567 ze dne 10.04.2018
Návrh na přidělení finančních prostředků ve výši 1 200 000 Kč
v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem

Číslo
Projektu

A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast

POSKYTOVATEL
SLUŽBY
IČ:

1.

Arcidiecézní
charita Praha
církevní právnická
osoba
Praha 2 Vinohrady

NÁZEV
PROJEKTU

„Domov sv. Rodiny
Canisterapie na rok
2018“

SCHVÁLENÁ
ČASTKA

(Jiné zdroje)

POŽADO
VANÁ
ČÁSTKA
(Kč)

38 000

28 000

28 000

CELKOVÝ
ROZPOČET

Vlastní zdroje
(sponzoři,
nadace)

IČ: 43873499
DIČ: CZ43873499

1

POPIS PROJEKTU

(Kč)
Cílová skupina: osoby s mentálním a zdravotním postižením
Projekt sociální rehabilitace, canisterapie, je určen pro dospělé
klienty se zdravotním postižením, kteří žijí dlouhodobě
v celoročním pobytovém zařízení Domov sv. Rodiny (sloučen
dne 1.1.2018 s Arcidiecézní charitou Praha 2 bez likvidace).
Léčebný, přirozený kontakt člověka a psa, který klade důraz na
řešení problémů psychických, citových a sociálně integračních,
přináší klientům zlepšení života a citlivě jim pomáhá s
navazováním sociálních kontaktů.
Přínos pro obyvatele MČ P1: dotace přispěje ke zkvalitnění
života jedné dospělé ženy z Prahy 1 s těžkým mentálním
postižením, která nemůže, z důvodu svého zdravotního
postižení, žít plnohodnotný život společně se svojí rodinou.
Dotace bude použita na osobní náklady canisterapeuta.
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2.

Barevný svět dětí
z. s.
Praha 8

„Projekt KÁMOŠ“

Cesta domů
z. ú.
Praha 7

„ Poradna
Cesty domů“

Cesta domů
z. ú.
Praha 7

134 000

3 989 088

67 000

20 000

101 000

50 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ

IČ: 26528843

4.

297 480

Vlastní zdroje
(sponzoři,
nadace), MPSV
ČR, HMP,
ostatní MČ

IČ: 26667665

3.

1 883 980

„Odlehčovací
služby
Cesty domů“

4 196 216
Vlastní zdroje,
MPSV ČR,

2

Cílová skupina: děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,
děti v pěstounské péči, děti s poruchami v učení a chování, děti,
které mají nařízený soudní dohled a jejích rodiče nebo osoby o
děti pečující
-----------------------------------------------------------------------------Klíčovým předpokladem pro zmírnění nepříznivé situace
rodiny je navázání přátelského vztahu asistenta (KÁMOŠE) a
dítěte; asistenti zajišťují jeho aktivizaci, pomáhají mu s
přípravou do školy, podporují zdravé naplňování jeho volného
času jako součást prevence sociálního selhávání a možného
kriminálního chování. Rodičům jsou poskytovány podpůrné
služby - individuální či rodinné psychologické poradenství a
terapie, právní a finanční poradenství a mediace.
Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: Barevný svět dětí je již 13
rokem nejvýznamnějším subjektem, se kterým spolupracuje
OSPOD MČ P1 a sociální kurátor. V průběhu roku 2017
využívalo služeb projektu 5 dětí z Prahy 1.
Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady.
Cílová skupina: senioři
Cesta domů se již 17 rokem zabývá komplexní pomocí
nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám. V oblasti přímé
pomoci poskytuje odborné sociální poradenství všem, kteří
pečují o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí nebo se
na péči chtějí připravit. Pomáhají pozůstalým, kteří se
vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a potřebují si
promluvit.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: nízkoprahové osobní,
telefonické, internetové poradenské služby jsou poskytovány
anonymně a veřejnost je přijímá vděčně.
Dotace bude použita na osobní, nemateriálové náklady a
ostatní náklady.
Cílová skupina: senioři
V oblasti přímé pomoci provozuje Cesta domů odlehčovací
služby, které mají za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu
dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich blízkým. Asistenti
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IČ: 26528843

5.

Dětské krizové
centrum
z. ú.
Praha 4
IČ: 60460202

6.

Dětské krizové
centrum
z. ú.
Praha 4
IČ: 604060202

docházejí za dlouhodobě a nevyléčitelně nemocnými do
jejich domovů, podporují je v činnostech spojených s
každodenní péčí o sebe sama a umožňují seniorům zůstat
v domácím prostředí. Jejich blízkým poskytují čas na
odpočinek.

HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje

„Komplexní
interdisciplinární
péče o děti týrané,
sexuálně
zneužívané a děti
z dysfunkčních
rodin v roce 2018“

7 390 001

70 000

50 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ,
OSF/Středočes
ký kraj

3 722 000
„Linka důvěry DKC
v roce 2018 –
Vlastní zdroje,
efektivní forma
MPSV ČR,
distanční krizové
HMP, ostatní
pomoci dětem
MČ
týraným,
zneužívaným či
jinak ohroženým a
osobám v krizových
životních situacích“

80 000
40 000

3

Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2017 v\užívali
odlehčovací služby 2 klienti z Prahy 1.
Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené
negativními faktory v prostředí: domácí násilí a závislosti
v rodině
Bezplatná, okamžitě dostupná, ambulantní služba krizové
pomoci představuje včasnou detekci, odbornou diagnostiku a
následné řešení (psychoterapie, sanace rodiny) s cílem zajistit
ochranu a bezpečí ohrožených dětí, poskytnout jim a jejich
rodinám psychickou podporu a provázet je při zvládání obtížné
životní situace.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2017 bylo v aktivní péči
nejméně 5 klientů z Prahy 1, tj. traumatizovaných a na zdravém
vývoji ohrožených dětí. Uživateli služeb DKS jsou také jejich
rodiče – celkový počet uživatelů z Prahy 1 dosáhl počtu 12
klientů.
Konzultace zahrnují všechny formy přímého
distančního kontaktu s klienty a pro svoji závažnost jsou řešeny
v těsné spolupráci s OSPOD a OSZ P1, Policií ČR nebo soudy.
Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, či jinak
ohrožené a jejich rodiče.
Ambulantní Linka důvěry DKC funguje nepřetržitě od září roku
1996; v současné době je možné se na pracovníky obrátit i
prostřednictvím e-mailu, chatu anebo službou SKYPE.
Posláním Linky důvěry DKC je poskytovat nepřetržitou,
odbornou, distanční službu krizové pomoci, specializovanou na
problematiku nejen dětí, ale i dospělých, kteří se v nějaké
podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse
and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své
vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí.
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7.

Dům tří přání
z. ú.
Praha 6

„ Dítě ohrožené
rozvodovými
konflikty v rodině“

IČ: 26544431

8.

Eda cz
z. ú.
Praha 2
IČ: 24743054

„Raná péče pro
rodiny dětí se
zrakovým a
kombinovaným
postižením žijící na
území Prahy 1“

2 137 136

110 000

60 000

26 000

26 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP

78 500
Vlastní zdroje,
HMP, ostatní
zdroje

4

Přínos pro obyvatele Prahy 1: snadno dostupná, pro klienta
bezpečná a nenápadná odborná pomoc pro děti i dospělé, kteří
se nacházejí v obtížné či ohrožující životní situaci a nedaří se
jim ji zvládat běžnými způsoby. Základním principem Linky
důvěry je anonymita volajícího.
Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi
Dům tří přání poskytuje roku 2001 všestrannou pomoc dětem a
jejich rodinám, které se ocitly v náročné životní situaci. Služba
krizové pomoci, realizovaná v Centru pro rodiny Delta, reaguje
na zvyšující se poptávku po službách pracujících na zmírnění
ohrožených dětí v důsledku stále rostoucího počtu rozvádějících
se manželství.
Odborná pomoc psychologa, sociálního
pracovníka event. speciálního pedagoga je systematicky
zaměřena na řešení konfliktů mezi rodiči tak, aby se negativní
následky této situace pro vývoj dítěte zmírnily nebo zcela
eliminovaly.
Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: služby Domu tří přání
přispívají k nápravě situace v ohrožených a dysfunkčních
rodinách a ke snižování počtu dětí umísťovaných do ústavní
péče. Úzká spolupráce s OSPOD Prahy 1.
Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným
postižením
Organizace poskytuje 27 let sociální službu rané péče rodinám,
ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným
postižením do sedmi let věku; posiluje intuitivní vazby mezi
rodiči a dítětem, které mohou být ohroženy krizovou situaci
v rodině a častými hospitalizacemi dítěte, podporuje vývoj
dítěte ve všech směrech s cílem minimalizovat dopad postižení
jak na život dítěte, tak funkci celé rodiny. Směřuje k posílení
kompetencí rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo
odsouzeno k životu v ústavním zařízení.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: v současné době je služba
poskytována 2 rodinám s dítětem s těžkým zrakovým a
kombinovaným postižením z P1. Dotace bude použita na
osobní, materiálové a nemateriálové náklady.
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9.

Farní charita
Starý Knín
církevní právnická
osoba
Nový Knín

„Služby osobní
asistence FCHSK
také pro obyvatele
Prahy 1“

IČ: 47068531

10.

11.

IČ: 45701822

„Komunitní tým
Podskalí – sociální
rehabilitace pro
osoby s duševním
onemocněním“

Fosa
o. p. s.
Praha 4

„Osobní asistence
pro občany MČ
Praha 1“

FOKUS Praha
z. ú.
Praha 8

IČ: 24724017

16 494 520

70 000

60 000

80 000

80 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje

9 840 668
Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ

3 189 154

27 000

27 000

Vlastní zdroje,
HMP, ostatní
MČ

5

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením
Obsahem projektu je udržení a další rozvoj terénní služby
osobní asistence seniorům a osobám, které z důvodu svého
zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc
v běžných činnostech života. Asistent pomáhá klientovi
v každodenní péči o sebe sama a o chod domácnosti, zajišťuje
mu kontakt se sociálním prostředím a prosazování jeho zájmů.
Umožňuje tak klientům setrvání co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: Středisko u sv. Vojtěcha v
Praze 6 poskytovalo v roce 2017 osobní asistenci 5 klientům
z Prahy 1 v celkovém objemu 1 687 hodin přímé péče.
Dotace bude použita na osobní náklady.
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním
Komunitní tým Podskalí poskytuje službu sociální rehabilitace
jako součást komplexní multidisciplinární péče v prostředí
klienta formou individuálních setkávání. Tato služba je
dlouhodobá, pružná, zabezpečuje návaznosti a koordinaci, snaží
se asistencí a individuální podporou udržet klienty co nejdéle v
komunitě, a teprve v případě, že to nelze, zprostředkovává
specializované ambulantní či rezidenční služby. Cílem je klient,
který je nezávislý, žije subjektivně i objektivně kvalitní život a
je kompetentní převzít zodpovědnost za své chování.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2017 poskytoval
Komunitní tým své služby 220 klientům, z toho 15 bylo z Prahy
1. V ostatních službách Fokusu je dalších 7 klientů z P1.
Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové
náklady.
Cílová skupina: lidé s postižením od 15 let, senioři
Poskytování terénní služby osobní asistence lidem s mentálním
postižením a seniorům při zvládání běžných činností, které
nemohou vykonávat samostatně (cestování, péče o svou osobu,
trávení volného času, komunikace, nakupování a příprava jídla,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím).
Smyslem služby je neustále podporovat využívání vlastní
dovednosti. Uživatel tak získává podporovanou nezávislost na
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12.

Hospic Štrasburk
o. p. s.
Praha 8

„Terminální
onkologický
hospic“

IČ: 61383457

13.

Linka bezpečí
z. s.
Praha 8 – Bohnice
IČ: 61383198

„Linka bezpečí pro
děti a mládež z MČ
Praha 1“

22 070 427

100 000

100 000

50 000

10 000

Vlastní zdroje,
HMP, ostatní
MČ

1 017 288
Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje

6

blízkých lidech a může se, díky aktivizaci a opakování i
osamostatnit v různých oblastech života.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2017 využívaly osobní
asistenci 2 dívky s mentálním postižením z Prahy 1, kterým se,
díky získaným dovednostem, přiblížil jejich život životu
vrstevníků bez postižení.
Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: terminálně onkologicky nemocní pacienti
Hospic Štrasburk je z odborného hlediska registrované
zdravotnické zařízením s větší mírou registrované sociální a
ošetřovatelské péče. Tato symbióza služeb je naprosto určující a
vypovídající o základní charakteristice služeb. Od roku 1998
poskytuje Hospic Štrasburk v nepřetržitém provozu pacientům
v terminálním stadiu onkologických onemocnění paliativní =
útěšnou péči, která jim umožňuje prožití posledních chvil života
pokud možno co nejklidněji, důstojně a bez zbytečných bolestí.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: Hospic Štrasburk je jediné
zařízení tohoto druhu v Praze. V roce 2017 zde byli
hospitalizováni 4 obyvatelé z Prahy 1. Dotace bude použita na
materiálové a nemateriálové náklady
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
Bezplatná nonstop Linka bezpečí poskytuje snadno dostupnou
pomoc dětem a studentům při řešení jejich náročných životních
situací i každodenních starostí a problémů. Slouží především
těm, kteří se cítí ohroženi, osamělí, zrazeni, zmatení a
z nejrůznějších důvodů se nechtějí nebo nemohou svěřit
někomu ze svého okolí. Přesto však potřebují pochopení,
podporu a důvěru a zároveň kvalifikovanou radu a pomoc.
Krizová pomoc a poradenství Linky bezpeční a Rodičovské
linky jsou poskytovány prostřednictvím telefonu, chatu a
emailu.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: pro obě služby je klíčová
anonymita jejich klientů: dětí i dospělých. Na základě
kvalifikovaného odhadu Linka bezpečí předpokládá, že
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14.

1 505 500
Maltézská pomoc „ Osobní asistence
o. p. s.
– Maltézská pomoc“
Praha 1
Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
IČ: 26708451
HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje

100 000

75 000

15.

Naděje
z. s.
Praha 5

46 100

40 000

„Socioterapeutické
služby
v nízkoprahovém
denním centru“

207 818
Vlastní zdroje,
HMP

IČ: 00570931

7

v průběhu roku 2018 přijme z Prahy 1 cca 500 telefonických
hovorů. Dotace bude použita na osobní a nemateriálové
náklady.
Cílová skupina: senioři
Terénní nonstop služba osobní asistence pomáhá seniorům se
sníženou soběstačností v jejich přání zůstat co nejdéle doma, ve
svém přirozeném prostředí. Osobní asistentky vykonávají či
pomáhají s činností, které konkrétní člověk potřebuje zajistit, od
nákupů a péči o domácnost, přes doprovod k lékaři a aktivizační
činnosti až po pomoc se vstáváním, osobní hygienou a
celodenní péčí.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: Maltézská pomoc spolupracuje
s pečovatelskou službou Prahy 1 a navazuje na ni u klientů,
kteří potřebují její větší rozsah. V roce 2017 byla poskytnuta
osobní asistence 15 klientům z Prahy 1. Dotace bude použita na
osobní a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: mladí lidé bez přístřeší, kteří se pohybují na
území Prahy 1
Nabídka socioterapeutických služeb nízkoprahového denního
centra Naděje v Bolzanově 7, které jsou koncipovány
preventivně s cílem zabránit dlouhodobému přežívání mladých
lidí od 18 do 26 let bez přístřeší na ulici a motivovat je ke
změně, resp. podpořit proces jejich integrace do společnosti.
Jednotlivé moduly programu pro rok 2018 vycházejí z okruhů:
terapeutické aktivity (socioterapie, artterapie, dramaterapie),
dva tématické výjezdy, jednodenní sjíždění Sázavy, filmový
klub, návštěvy kulturních akcí a organizované sportovní akce.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: systematicky vedená
socioterapeutická práce s rizikovou skupinou mladých bez
přístřeší, kteří se pohybují na území Prahy 1. Způsob jejich
života je často doprovázen sociálně patologickými jevy, které
mají negativní dopad na obyvatele Prahy 1. Spolupráce se
sociálními kurátory. Dotace bude použita osobní a
nemateriálové a jiné náklady.
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Cílová skupina: osoby v krizi
16.

Otevřené
o. p. s.
Praha 7

srdce

„Azylový dům pro
matky s dětmi
Otevřené srdce“

IČ: 26546841

4 693 305

130 000

130 000

Vlastní zdroje,
HMP, ostatní
MČ

Cílem sociální služby Azylový dům je všestranně řešit
krizovou situaci každé matky (otce) během pobytu tak,
aby byly, při ukončení pobytu, vyřešeny nebo byly
v řešení jejich nejdůležitější problémy. Matka (otec) se
mohou, v případě potřeby, i po ukončení pobytu, na
ADÁCH obrátit s žádostí o pomoc, čehož je často
využíváno.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: trvalá spolupráce s OSPOD P1,
přednostní umísťování klientů z Prahy 1. V roce 2017 byla

v ADÁCH poskytována krizová pomoc 4 obyvatelům
z Prahy 1 (včetně dětí, které přišly s rodičem). Dotace bude
použita na nemateriálové náklady.
17.

Senior Care
sociální služby,
o. p. s.
Beroun
IČ: 247 32 915

„Pečovatelská
služba, osobní
asistence a
sociální
aktivizační
činnost“

794 400

70 000

0

8

Cílová skupina: senioři, osoby chronickým
onemocněním, osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením
Projekt je od roku 2010 zaměřen na pomoc seniorům,
zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem
setrvat co nejdéle a nejkvalitněji ve svém domácím
prostředí. Terénní služba osobní asistence je poskytována
nepřetržitě a pečovatelská služba celoročně (od 7:00 do
20:00 hod.) Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:
s ohledem na demografický vývoj české společnosti
předpokládá organizace růst poptávky po terénních
službách, které jsou schopny pružněji reagovat než
pobytová zařízení. Důkazem toho je, že na území HMP se
počet klientů Senior Care rychle zvyšuje. Dotace bude
čerpána na osobní, nemateriálové a jiné náklady.
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18.

SPRP, z. s.
Praha 1
IČ: 67363610

„ Poskytování rané
péče na území MČ
Prahy 1“

3 840 000

20 000

20 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ

Cílová skupina: děti se zrakovým nebo kombinovaným
postižením od narození do sedmi let a jejich rodiny
Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a
poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo
s ohroženým vývojem. Provází je v obtížné životní situaci a
usiluje o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném
domácím prostředí. Terénní sociální služba rané péče, je
bezplatná a individualizovaná dle konkrétních potřeb rodiny
tak, aby rodina zvládala fakt postižení dítěte co nejlépe a
nedošlo k sociálnímu vyloučení.
Služba je doplněna
ambulantní formou s cílem posílit kompetence rodiny, snižovat
její závislost na institucích a na sociálním systému.

Přínos pro obyvatele Prahy 1: dlouhodobá spolupráce s
OSPOD P1. V roce 2017 byla poskytovaná sociální
služba rané péče 2 rodinám z Prahy 1. Dotace bude použita
19.

TŘI, o. p. s.
Čerčany
IČ: 18623433

20.

Tyfloservis,
o. p. s
Praha 1

26 968 000
„Hospic Dobrého
pastýře v Čerčanech
– průběžný projekt“ Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ

100 000

100 000

2 105 000
„Tyfloservis –
sociální rehabilitace
Vlastní zdroje,
osob s těžkým

50 000

30 000

9

na materiálové a nemateriálové náklady.
Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu, senioři
Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech poskytuje paliativní péči
24 hodin denně ať už v budově lůžkového hospice nebo
s pomocí mobilního hospice v domácím prostředí. Umožňuje
lidem v terminální fázi nádorového onemocnění důstojný a
klidný závěr života; prožít ho bez bolesti a pocitu osamění a
naplnit ho tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. Principem
poskytované péče je individuální přístup a hledání cest
k naplňování potřeb nemocného v rovině: somatické, psychické,
sociální a spirituální. Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:
možnost využití kvalitní zdravotně sociální hospicové péče.
V roce 2017 zde bylo hospitalizováno 5 pacientů z Prahy 1 po
dobu 284 lůžkodnů. (Jeden lůžkoden hospicové péče stál 2 860
Kč, tzn. že na péči pro občany z Prahy 1 bylo vynaloženo
812 200 Kč).
Dotace bude použita na nemateriálové a jiné náklady.
Cílová skupina: osoby s těžkým zrakovým postižením včetně
kombinace s dalším handicapem (sluchovým, tělesným,
mentálním atd.) ve věku od 15 let
Bezplatná služba sociální rehabilitace podporuje samostatnost a
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IČ: 262 00 481

21.

Židovská obec
v Praze
Praha 1
IČ: 00445258

zrakovým
postižením“

MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje

„Osobní asistence“

9 614 056,65

90 000

10 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
MČ, ostatní
zdroje
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nezávislost osob s těžkým zrakovým postižením s cílem vybavit
je takovými dovednostmi, aby byli schopní v co nejvyšší míře
samostatně naplňovat své životní potřeby a zapojit se do běžné
společnosti. Služba je poskytována jak ambulantně, na adrese
Krakovská 21, P1, nebo terénní formou, v přirozeném prostředí
klientů. Nácvik dovedností tedy probíhá tam, kde budou později
reálně využívány.
Přínos pro obyvatele Prahy 1:
ročně se na Krajské
ambulantní středisko Tyfloservisu, o. p. s. Praha a Střední
Čechy obrátí průměrně 5 klientů z Prahy 1.
Dotace bude využita na osobní, materiálové, nemateriálové a
jiné náklady.
Cílová skupina: senioři, přeživší holocaust, vyžadující
zvýšenou péči a podporu
Komplexní domácí péče EZRA poskytuje terénní službu osobní
asistence a služby základního sociálního poradenství potřebným
klientům k usnadnění jejich života a umožnění žit důstojným
způsobem ve vlastním domácím prostředí. Tyto služby obsahují
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc
při prosazování práv a zájmů. Prostřednictvím pomoci osobního
asistenta je oddálena nutnost odejít do ústavní péče.
Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: dle roku 2017 odhaduje
Židovská obec, že prostřednictvím osobní asistence pomůže
v roce 2018 4 klientům žijícím na území MČ Praha 1.
Dotace bude použita na osobní náklady.
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22.

Židovská obec
v Praze
Praha 1

„Sociálně
aktivizační služby
pro seniory“

IČ: 00445258

4 507 980

50 000

30 000

Vlastní zdroje,
MPSV ČR,
HMP, ostatní
zdroje

Cílová skupina: senioři
ŽOB poskytuje sociální aktivizační služby především osobám
patřícím k židovské komunitě a jejich blízkým, nacházejícím se
v nepříznivé sociální situace ať již z důvodu věku, ztráty
soběstačnosti, nemoci, krizové situace nebo zdravotního stavu.
Programy: sociální poradenství, Pomoc Dusiach, Klub zdraví,
Klub Gešer a kavárna Na balkóně. Snahou ŽOB je udržet
klienty seniory aktivní do vysokého věku; pomáhá jim
udržovat sociální vazby a zapojení do společenského života.
Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2017 využilo sociálních
služeb z důvodu dobré místní dostupnosti 30 klientů z Prahy 1.

Dotace bude využita na osobní náklady.
23.

Nemocnice
Milosrdných
„ Oddělení
sester sv. Karla
paliativní péče
Boromejského
NMSSKB v Praze“
v Praze
Praha 1 – Malá
Strana

8 805 740

80 000

80 000

1 837 580

1 200 000

Vlastní zdroje,
MPŠV ČR,
HMP, ostatní
MČ

IČ:73634085

Celkem:
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Cílová skupina: osoby s pokročilým nevyléčitelným
onemocněním, příbuzní a blízcí pacientů
Lůžkové oddělení paliativní péče v NMSKB v Praze 1, uvedené
do provozu v roce 2012, je zaměřené na poskytování
specializované paliativní péče dospělým pacientům s
pokročilým, nevyléčitelným onemocněním s cílem předcházení
nebo zmírňování jejich utrpení a udržení kvality života.
Předností 13 paliativních lůžek, zřízených v rámci nemocnice,
je komplexnost poskytované péče usnadněná vazbou na jiná
odborná oddělení a zázemí nemocnice.
Přínos pro obyvatele MČ Praha 1: snadno dostupná, kvalitní,
specializovaná lůžková paliativní péče v centru Prahy.
V průběhu roku 2017 byla na paliativní oddělení poskytnuta 3
pacientům z MČ Praha 1.
Dotace bude využita na nemateriálové náklady

