Číslo
Projektu

Rozdělení dotace ve výši 223 200 Kč v rámci grantu
„JEDNIČKA PRO ROK 2011 – podpora MHMP v sociální oblasti“

1.

2.

Organizace

Název projektu

DIAKONIE
ČCE –
Středisko
křesťanské
pomoci v Praze
účelové zařízení
církve
Bruselská
298/4, Praha 2

„Pečovatelská
služba
Vinohrady –
Vršovice
Diakonie ČCE –
SKP v Praze“

ŽIVOT 90
občanské
sdružení
Karolíny Světlé
286/18, Praha 1

„ Pečovatelská
služba
ŽIVOTA 90“

Celkové
náklady
na
projekt

3 154 450

3 661 379

Požadova
ná částka

Navržená
částka

Popis projektu
Přínos pro MČ Praha 1

100 000

100 000

Cílová skupina: senioři, osoby s tělesným postižením,
osoby s duševním postižením

173 352

Terénní pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice poskytuje
široké spektrum služeb zaměřených na zabezpečení potřeb
obyvatel, kteří jsou odkázáni na trvalou pomoc druhé
osoby z důvodu věku, chronického onemocnění (fyzického i
psychického včetně osob s demencí) nebo zdravotního
stavu.
Příspěvek je určen na provozní náklady.
Přínos pro Prahu 1:
Snížení tlaku na sociální lůžka, zkrácení doby pobytu ve
zdravotnických zařízeních, zachování kvality života seniorů
a postižených v domácím prostředí. Pomoc v sociální
izolaci, podpora rodiny v péči o své blízké. 8 klientů
z Prahy 1
Cílová skupina: senioři

123 200

Nabídka komplexních terénních sociálních služeb, které
pomáhají snížit sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika a
umožňují seniorům prožívat aktivně a smysluplně podzim
života v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen
možné. Terénní pracovníci usilují o narušení izolace
osaměle žijících seniorů, pomáhají jim při prosazování
jejich práv a zájmů, zprostředkovávají jim kontakt se
společenským prostředím, snižují počet hospitalizací
1

v léčebných zařízeních, počet čekatelů na umístění
v ústavech sociální péče, v domovech důchodců. Poskytují i
pomoc rodinám, které pečují o své seniorské či zdravotně
postižené členy.
Příspěvek je určen na provozní náklady.
Přínos pro Prahu 1:
V roce 2010: 6 uživatelů služeb z Prahy 1, nyní 4.
V kombinaci s dalšími poskytovanými sociálními službami
(Tísňová péče Areion, Odborné sociální poradenství,
Telefonické krizová pomoc, Senior - telefon, Sociálně
aktivizační služby) se tak dostává seniorům z Prahy 1
ucelené portfolio služeb, které přináší seniorům jistotu
oporu a zajišťují jim maximálně možnou soběstačnost a
nezávislost.
CELKEM

6 895 829

273 352

223 200
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