Příloha č. 2 - Poskytnutí programových dotací MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí a péče o veřejný prostor pro rok 2019 dle usnesení ZMČ Praha 7 č. 0037/19-Z ze 3. jednání ze dne 08.04.2019
PROGRAMOVÁ DOTACE - BEZPEČNOST A PREVENCE
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDBP-001

2019-PDBP-002

2019-PDBP-003

2019-PDBP-004

2019-PDBP-005

2019-PDBP-006

2019-PDBP-007
CELKEM

ŽADATEL

PROGRAM

1. Protidrogová prevence

1. Protidrogová prevence

1. Protidrogová prevence

2. Prevence kriminality (včetně
problematiky extremismu)

2. Prevence kriminality (včetně
problematiky extremismu)

1. Protidrogová prevence

1. Protidrogová prevence

PROGRESSIVE, o.p.s.

SANANIM z. ú.

SANANIM z. ú.

YMCA Praha

Fórum pro prožitkové vzdělávání, z.ú.

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

IČO
ŽADATELE

26614936

00496090

00496090

26529122

02761181

06774750

61385476

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

FIXPOINT - pracovní resocializace uživatelů
návykových látek

Denní stacionář Sananim

Prevence závislosti na marihuaně

Prevence v YMCA na Sedmičce 2019

Prožitková pedagogika pro prevenci sociálně
patologických jevů

Centrum pro rodinu - Integrace rodiny, AL

"INFORMACE, MOTIVACE, SPOLUPRÁCE"

DATUM
ZAHÁJENÍ

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

DATUM
UKONČENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

31. 12. 2019

Cílem programu je eliminace pohozených injekčních stříkaček na MČ Praha 7, ochrana veřejného zdraví a zkvalitnění
veřejného prostoru. K tomu do dnešní doby slouží dlouhodobý provoz speciálního bezpečnostního kontejneru FIXPOINT,
který je nainstalován v ulici Plynární. Na základě dlouhodobého monitoringu máme vytipované lokality, kde
předpokládáme, že by provoz kontejneru a současně pravidelná návštěva místa pracovníkem programu přispěly k větší
čistotě a bezpečnosti dané lokality. Provoz kontejnerů doplňujeme o terénní sběr stříkaček v lokalitách zatížených
drogovou scénou.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 138 072

49 000

30 000

31. 12. 2019

Denní stacionář (DST) je ambulantní psychoterapeutické zařízení s více než dvacetiletou tradicí na Praze 7, které
poskytuje především ambulantní intenzivní léčebný program v délce 4 měsíců se souběžným pobytem klienta v
bezpečném prostředí (doma, v dětském centru apod.) a též řadu dalších ambulantních služeb (sociální poradenství,
individuální psychoterapie, rodinná terapie, ambulantní služby matkám – uživatelkám drog).

Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

7 723 046

50 000

50 000

31. 12. 2019

Denní stacionář Sananim nabízí specifický program pro uživatele konopných drog - THC program od ledna 2018. Jedná
se o ambulantní program určený pro uživatele konopí starší 15 let, který poskytuje poradenství a léčbu ohroženým
důsledky užívání především konopných drog. THC program nabízí individuální poradenství, pravidelně jednou týdně
Motivační skupinu a pravidelně jednou týdně léčebnou abstinenční terapeutickou skupinu pro max. 10 klientů. Služby
jsou poskytovány bezplatně, případně i anonymně.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

184 500

90 000

20 000

31. 12. 2019

Obsahem projektu jsou preventivní strukturované aktivity, které navazují na základní činnosti nízkoprahového klubu Dixie
na Ortenově náměstí. Aktivity jsou v obecné rovině zaměřeny na předcházení a omezování rizikového chování (krádeže,
agrese, šikana, záškoláctví, …). Cílem aktivit je rozvoj znalostí a dovedností u dětí a mládeže spadající do naší cílové
skupiny. V dlouhodobém horizontu naší práce se snažíme pozitivně ovlivnit postoje dětí a mládeže tak, aby využívali
Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
získané dovednosti v běžném životě.
spojených s realizací.

364 140

42 000

42 000

30. 11. 2019

Projekt je koncipován jako preventivní vzdělávací program založený na využití metod prožitkové pedagogiky. Jedná se o
cyklus edukativních představení realizovaných speciálně proškoleným hereckým týmem a odborným supervizorem přímo
na vybraných školách pro menší žákovské kolektivy. Těm je odehrán příběh s dějovou linií na dané téma (prevence
šikany a kyberšikany, prevence násilí apod.), který vždy spěje k tragickému závěru. Následně je žákům odehrán stejný
příběh znovu s tím, že mají možnost jednání hlavních postav korigovat a snažit se tak zmíněná tragický závěr odvrátit.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

49 500

49 500

0

31. 12. 2019

Projekt je zaměřen na léčbu a odborné sociální poradenství matek, které jsou ohroženy návykovými látkami a hrozí jim
odebrání dítěte, dále je zaměřen na cílovou skupinu všech uživatelů návykových látek a osob s nelátkovými závislostmi a Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
poskytuje krom léčby i odborné sociální poradenství.
spojených s realizací.

626 000

28 000

28 000

31. 12. 2019

Dlouhodobý projekt prevence sociálně-patologických jevů a kriminality zaměřený na široké spektrum rizikového chování
dětí a dospívajících. Projekt zahrnuje nejrůznější formy a metody práce a přímo se dotýká cílové skupiny dětí a
dospívající mládeže, která bydlí nebo navštěvuje školy na území MČ P7.

441 000

30 000

30 000

10 526 258

338 500

200 000

Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1

PROGRAMOVÁ DOTACE - KULTURA
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDK-001

2019-PDK-002

2019-PDK-003

2019-PDK-004

2019-PDK-005

ŽADATEL

PROGRAM

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

IČO
ŽADATELE

Divadélko Romaneto

Aficionado s.r.o.

Mamatata z.s.

InGarden z.s.

CUBE production s.r.o.

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

Divadélko Romaneto - celoroční provoz

04693850

Struny TEENS

05412889

Pravidelné odpolední aktivity pro děti a jejich
průvodce

22857940

Navazující humoristická výstava Pavla
Kantorka

26500256

LEGENDY 2019

DATUM
ZAHÁJENÍ

DATUM
UKONČENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

Soukromé cestovně pružinové divadlo pro děti se spolumajitelem a provozovatelem Romanem Kordou bydlištěm na P7
žádá o grand na provoz souboru - sklady, investice do rozvoje - s vytvořením nového pohádkového titulu "Šakal 007
Makal", které bude připraveno pro obyvatele Prahy 7 a celé Prahy.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

150 000

50 000

8 000

19. 10. 2019 19. 10. 2019

Posláním festivalu Struny TEENS je přiblížit teenagerům adekvátní formou fascinující svět a pestrost uměleckého
prostředí. Festival nabízí příležitost setkat se nablízko s tvůrčími osobnostmi hudební scény, představit jejich cestu,
začátky a přístup k tvorbě. Dveře zde mají otevřené beatbox, rap, groove, jazz, ale i elektro, swing a klasika. Cílem
festivalu je inspirovat. Program festivalu si vedle koncertní části zachová svou fázi inspiračních a motivačních talk show –
jejich MC bude opět ENDRU a 4 pečlivě vybraní hosté reprezentující odlišné hudební směry.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

440 000

80 000

21 000

9. 1. 2019

19. 12. 2019

Mamatata, z.s. je komunitní nekomerční společenství, kde se rodiče starají společně o své děti. To však dělají intuitivně a
jen pro své nejbližší „spřátelené“ okolí. Cítí potřebu více kontaktovat své děti s dětmi „ze sousedství“ a sami nabrat více
obecných zkušeností a kompetencí. Nastavujeme celoroční program pro děti a jejich průvodce: 1x týdně zážitkové dílny
pro děti a 1x 14 dní zážitkové workshopy pro průvodce (s cílem více se otevřít okolí a připravit se na komunikaci s lidmi v
té nejpestrobarevnější škále charakterů, schopností a povah).

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

94 500

50 500

8 000

1. 7. 2019

Čtvrtý ročník humoristické výstavy Pavla Kantorka na dětském hřišti Kaštánek v parku Stromovka, ulice Nad Královskou
oborou, který naváže na předchozí oblíbené ročníky. Výstava nabídne 50 oblíbených vtipů s tématikou zvířátek. Součástí
výstavy bude také životopisný panel a nově i panel s životopisem určený pro dětské návštěvníky.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

21 400

14 400

8 000

19. 5. 2019

LEGENDY je největší automobilová výstava v ČR s bohatým programem pro širokou veřejnost. Legendy vystavují přes
1000 unikátních exponátů od historických vozidel po vozidla současná. Legendy popularizují a edukují v oblasti
bezpečnosti, designu, technologických novinek. Nedílnou součástí výstavy je i interaktivní program: autogramiády
známých osobností, rozhovory a prezentace na různá témata, exhibiční vystoupení jednotlivých disciplín motorsportu,
prezentace automobilových klubů a vystavovatelů. Legendy jsou akcí, která táhne obecenstvo z celé ČR, primárně však z
Prahy a Středních Čech.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

4 550 000

50 000

0

52 000

52 000

21 000

1. 1. 2019

15. 5. 2019

17. 5. 2019

31. 12. 2019

2019-PDK-006

Kultura v Praze 7

Mgr. Kateřina Ebelová, Ph.D.

47095229

Letenský masopust 2019

2. 1. 2019

2. 3. 2019

V roce 2019 proběhne již 6. ročník akce, která se zařadila mezi již tradiční sedmičkové akce. Podporuje tvůrčí kreativitu a
rodinnou pospolitost. Původní podobu tradiční masopustní obchůzky maškar „dům od domu“ nahradila myšlenky jeho
zakladatelky, K. Ebelová " obchůzky" kulturních institucí na Letné - NTM, NZM, Galerii Scarabeus a Muzeum kávy, které
jim nabídnou „potravu ducha“ - výstavy a program. Tvorba masek probíhá na školách i v galerii Scarabeus. Finanční
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
zajištění je potřebné na honoráře umělců, materiály, dílny a propagaci akce.
spojených s realizací.

2019-PDK-007

Kultura v Praze 7

Rozvoj turismu Praha 7, z.s.

05755808

Poznávání kulturních památek

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Vstupné do hradů a zámků, muzeí a dopravu.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

60 000

50 000

8 000

12. 5. 2019

PidiFEST 2019 je mezinárodní studentský divadelní festival, který pořádá Vyšší odborná škola herecká, resp. její
studenti. V roce 2019 proběhne již 8. ročník festivalu. Na festival přijíždějí studenti z jiných uměleckých škol z ČR a
zahraničí, aby zde představili prostřednictvím svých inscenací různé styly a přístupy k výuce herectví. Festival zároveň
umožňuje studentům a pedagogům navázat kontakty s jinými uměleckými školami.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

167 000

35 000

9 000

1. 9. 2019

Akce Joyride 2019 je kulturně sportovní projekt, který prezentuje extrémní sporty, koncerty a zábavu pro mladé a rodiny s
dětmi. Navazuje na sérii několika úspěšných ročníků Joyride festivalů, které se odehrály v Praze před několika lety.
Festival Joyride přivádí mladé k netradičním sportům a prezentuje aktivně trávený čas. Nedílnou součástí festivalu je i
atraktivní kulturní program - koncerty, DJ, workshopy, exhibice, atd. Na akci se nevybírá vstupné.

Dotační komise nedoporučuje poskytnutí dotace z důvodu nedostatku finančních
prostředků.

1 695 000

50 000

0

31. 12. 2019

Jelikož získala Performalita statut rezidenčního souboru v prostorách divadla Cross Attic, realizuje zde všechny své
premiéry a část svých repríz a vytváří tak páteř repertoárové dramaturgie tohoto prostoru pro specifické cílové skupiny dětské a mladé diváky, dospělé diváky se zvýšenou náročností. V roce 2019 má ambici tuto pozici udržet tím, že udrží na
repertoáru své 3 vzniklé inscenační projekty, které považuje za umělecky výjimečné a společensky potřebné (dohromady Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
6 repríz). Propagace jednotlivých repríz bude cílená na občany Prahy 7, kteří v okolí prostor bydlí.
spojených s realizací.

94 500

50 000

8 000

22. 11. 2019 24. 11. 2019

VILOmeniny jsou rodinný hudebně-divadelní festival, který pořádají již po páté Geisslers Hofcomoedianten ve VILE
Štvanici v Praze. Festival vznikl v roce 2015 za účelem přivést do VILY diváky, kteří sem běžně nezavítají. Zároveň se
jedná o přehlídku hravého, originálního divadla, plného důvtipu a fantazie z celé ČR. Cílem festivalu je uspořádat
vícedenní rozmanitý program pro školy a rodiny s dětmi, finančně dostupný cílové skupině. Vedle divadelních představení
tvoří program také koncerty kapel pro děti, dílny a tematicky laděná bojovka po celém prostoru charismatické VILY
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Štvanice.
spojených s realizací.

226 000

60 000

16 000

23. 2. 2019

24. 2. 2019

V letošním roce si připomínáme 350. výročí narození nejslavnějšího barokního malíře českého původu Petra Brandla.
Geisslers Hofcomoedianten připravují nejen novou inscenaci, ale také festival, který propojí teoretiky barokního malířství a
současné umělce. Festival Brandl je inspirativní setkání umělců a akademiků, kteří během jednoho víkendu spojí v živém
dialogu teorii s praxí. Náplní je sympozium na téma Brandl a stopy barokního malířství v současném umění, divadelní
představení o Brandlovi, komentovaná prohlídka pražských kostelů s Brandlem, taneční performance mezi sochami a
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
další.
spojených s realizací.

185 000

60 000

24 000

31. 12. 2019

Dětská dramaturgie divadla Jatka78 se zaměřuje na loutkářské umění, které v posledních letech v Čechách spíše upadá.
Vyhledáváme pro dětská sobotní odpoledne zajímavé loutkové pohádky napříč celou republikou. Krom pravidelných
dětských sobot pak klademe důraz při tvorbě programu našich zahraničních i českých hostů na to, aby výrazná část
programu tvořila tzv. rodinná představení. Máme jich každoročně několik desítek a čas začátků upravujeme tak, aby byla
umožněna návštěva rodinám s dětmi. Většina představení určených dětem je doprovázena výtvarnými a akrobatickými
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
workshopy.
spojených s realizací.

751 000

95 000

40 000

29. 12. 2019

Trafo Gallery je výstavní prostor v Hale 14 Pražské tržnice, který již 13 let představuje střední generaci českého a
středoevropského umění. Vytváříme 6 výstav ročně, které doprovázejí netradiční publikace, věnujeme se malbě,
sochařství, intermediálním instalacím, graffiti, grafice, kresbě a dalším. K výstavám pravidelně pořádáme doprovodné
programy jako jsou komentované prohlídky, křty publikací, koncerty, workshopy pro děti i dospělé apod.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 069 200

100 000

35 000

31. 12. 2019

Galerie Berlinskej Model představuje živou platformu, ve které se v rychlém sledu jednou týdně střídají výstavy,
performance, koncerty a jiné kulturní akce. V r. 2019 připravujeme 30 výstav a 10 doprovodných akcí. Klademe důraz na
site specific projekty vytvořené přímo pro prostory galerie. Náš výběr umělců utváří přehled toho nejzajímavějšího z
mladších generací zdejší výtvarné scény. Chceme být přínosem pro místní komunitu – každou středu se u nás na
vernisáži setkávají různorodé skupiny návštěvníků – umělci napříč generacemi, místní obyvatelé i náhodní kolemjdoucí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

715 000

100 000

26 000

12. 5. 2019

25. ročník největší literární akce u nás s významným mezinárodním přesahem se uskuteční především v areálu
Výstaviště Praha, nicméně stejně jako v předchozích letech počítáme se spoluprácí na půdorysu kulturních institucí,
sídlících na Praze 7 - DOX, Národní galerie, Památník ticha. Hostující zemí roku 2019 budou státy Latinské Ameriky,
klíčovým tématem, pak Paměť a vzpomínky. Kromě celkového pokrytí aktuální literární produkce v ČR tak nabídneme
téměř 50.000 návštěvníkům také kvalitní obsah ze zahraničí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

9 500 000

50 000

8 000

2. 11. 2019

Během jednoho podzimního večera v prostoru Jatka78 proletíme 10 letou historií souboru Bratři v tricku. Bratři v tricku
připravují speciální průřez 10 lety existence souboru. V rámci komponovaného večera představí svá nejstarší žonglérská
vystoupení, odvyprávějí příběh od roku 2009, kdy poprvé vystoupili se samostatným číslem na festivale Letní Letná, přes
EXPO 2010 v čínské Šhanghaji, kde potkali Kristýnu Vlčkovou a následně s ní vytvořili představení Plovárna dále přes
představení Maíři, Prasečí cirkus, Funus až po současné novinky Běžkařská odysea a představení LOV. Termín je v
jednání.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

309 400

80 900

21 000

15. 3. 2019

Thomas Bernhard – Zdání klame
režie, dramaturgie, výprava: Jan Horák a Michal Pěchouček
hudba: Dominik Gajarský
kostýmy: Tereza Hrzánová
výtvarná spolupráce: Jan Krtička
hrají: Karel Dobrý, Ivan Lupták, Eliška Brtnická
Hra slavného rakouského dramatika Thomase Bernharda Zdání klame nikdy nebyla v České republice uvedena. Naše
uchopení tohoto textu tématizuje silnou až autobiografickou linii, ve které má hlavní roli umělec zahnaný do lidské i
umělecké slepé uličky. Vede zápas s osamělostí a sebezničujícím nedosažitelným perfekcionismem, přičemž dosažení
uspokojivého výsledku by znamenalo smrt.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

861 000

100 000

40 000

4. 4. 2019

Česká taneční platforma 2019 propojuje nabídku hodnotného uměleckého programu s výraznou podporou networkingu a
hlubším seznámením zahraničních hostů s místními podmínkami, kontextem a progresivními trendy rozvíjenými v rámci
čtvrti umění a kultury "Art District 7". Je to mimořádná příležitost ke zviditelnění kreativního rozvoje této části města.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

236 000

85 000

22 000

31. 12. 2019

V rámci kulturních aktivit na Praze 7 bychom v roce 2019 rádi uskutečnili následující kulturní aktivity:
1.Mezigeneračně pro veřejnost – tvůrčí dílny pro seniory a děti v komunitě na Praze 7.
2.Mezigenerační pohádkové čtení ve školkách, v jehož rámci pro partnerské MŠ koordinujeme a vzděláváme seniory pro
předčítání knih dětem v MŠ.
Cílem programů je zapojení aktivního seniora 55+ do komunitního a dobrovolnického života a podpora propojení všech
generací.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

136 000

39 000

16 000

2019-PDK-008

2019-PDK-009

2019-PDK-010

2019-PDK-011

2019-PDK-012

2019-PDK-013

2019-PDK-014

2019-PDK-015

2019-PDK-016

2019-PDK-017

2019-PDK-018

2019-PDK-019

2019-PDK-020

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Vyšší odborná škola herecká s.r.o.

CUBE production s.r.o.

Performalita, z. s.

Geisslers Hofcomoedianten z.s.

Geisslers Hofcomoedianten z.s.

Jatka78 z.ú.

Spolek Trafačka

spolek BM

Svět knihy, s.r.o.

ART Prometheus, zapsaný spolek

Studio Hrdinů z.s.

Tanec Praha z.ú.

Mezi námi, o.p.s.

25605593

26500256

05100313

22864181

22864181

04085345

28555627

01495003

25603990

26529866

22876618

44268211

02267217

PidiFEST 2019

JOYRIDE 2019

Performalita 2019 - reprízy na Praze 7

VILOmeniny

Festival Brandl

Jatka78 dětem

Výstavní a ediční program Trafo Gallery pro
rok 2018

Berlinskej Model 2019

25. mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy Praha 2019

9. 5. 2019

1. 9. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

17. 1. 2019

1. 1. 2019

9. 5. 2019

Bratři v tricku - Oslavy 10 let – Dekáda v tricku 2. 11. 2019

Zdání klame, inscenace Studia Hrdinů

Česká taneční platforma 2019

Mezigenerační setkávání v Praze 7

3. 1. 2019

1. 4. 2019

1. 1. 2019

2

2019-PDK-021

2019-PDK-022

2019-PDK-023

2019-PDK-024

2019-PDK-025

2019-PDK-026

2019-PDK-027

2019-PDK-028

2019-PDK-029

2019-PDK-030

2019-PDK-031

2019-PDK-032

2019-PDK-033

2019-PDK-034

2019-PDK-035

2019-PDK-036

2019-PDK-037

2019-PDK-038

2019-PDK-039

2019-PDK-040

2019-PDK-041

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

KRUH, z.s.

DOX PRAGUE, a. s.

ALT@RT z.ú.

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadelní spolek Ty-já-tr

Dolní Holešovice, z.s.

Open House Praha, z.ú.

DOMUS VITAE, z.ú.

Ing. Karel Mach

Dolní Holešovice, z.s.

Akademie výtvarných umění v Praze

Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

RockOpera Praha, z. s.

„Společnost GASPARD”

Linhartova nadace

Žaneta Švidroňová

Lunchmeat z. s.

Divadlo LETÍ, z.s.

Pro-OKO z.s.

26537389

27177718

27045919

06957706

06957706

06957706

06957706

04288271

03034992

04266676

16498615

04288271

60461446

26128055

Den architektury 2019

Vzdělávací programy Centra současného
umění DOX

Nechceme lhát - nevíme co bude

Dědečku, prosím, písničku

Z(a)tracený Blatný

Zdravý nemocný

Terezínské zvony aneb Těch 920 kroků

3. Holešovický ples

Open House Praha 2019

Dokumentární film "Pozoruhodnosti Prahy 7"

Divadelní festival

220 míst AVU

Kontinuální činnost Centra pro současné
umění Praha 2019

Rocková akademie

69347271

9. Ročník příměstského tábora Letní Letňák
2019

02178362

22832980

27009858

22842136

1. 1. 2019

7. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

15. 3. 2019

4. 2. 2019

8. 2. 2019

13. 5. 2019

Zavedení kulturního programu do komunitního
centra Domeček Stromovka
1. 1. 2019

04436709

49627201

5. 10. 2019

Kulturní a řemeslný prostor Znak

Kreslírna výtvarný ateliér

Lunchmeat Festival 2019 - doprovodný
program

Divadlo LETÍ – CAMPQ (vznik inscenace)

Bio Senior 2019

1. 3. 2019

25. 4. 2019

1. 11. 2019

1. 1. 2019

5. 1. 2019

19. 8. 2019

1. 1. 2019

2. 1. 2019

16. 8. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

7. 10. 2019

Svobodná architektura a porevoluční dění budou ústředními tématy 9. ročníku festivalu Dne architektury. Veřejnost bude
mít možnost nahlédnout na své okolí pohledem odborníků, kteří jim prozradí architektonické a historické zajímavosti z
jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Hlavním formátem jsou procházky přímo v ulicích města, doplněné o otevřené objekty
a workshopy pro rodiče s dětmi. Všechny akce jsou pro veřejnost zdarma.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

86 000

50 000

20 000

31. 12. 2019

Projekt nabídne v roce 2019 (mimo letních prázdnin, tj. v době 1-6/2019 a 9-12/2019) realizaci ca 220 vzdělávacích
programů (VP) pro školní a zájmové skupiny. Jedná se o 90-120 min programy neformál. vzdělávání, které v roce 2016
získaly 1. cenu za inovace ve vzdělávání Eduína. VP jsou (podle zaměření konkrétní výstavy) navrženy v souladu s
předepsaným obsahem výuky mnoha školních předmětů (ČJ, D, OV, Z, VV, mediální výchova aj.), v duchu „výchovy /
rozvoje zážitkem“ podporují kreativitu, emocionální rozvoj, neformální vztahy ve skupině, individualitu, schopnost vnímání Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
a interpretace umění.
spojených s realizací.

364 000

100 000

40 000

20. 12. 2019

V současnosti svádíme vleklý boj o setrvání ve stávajícím prostoru u Výstaviště, který změnil majitele, ale jsme připravení
adaptovat svůj program i na situaci ztráty zázemí, protože máme především jasný záměr a vizi. ALTA je především
myšlenkou, která chce provokovat, překračovat hranice, hledat možnosti vyjádření v různých podmínkách. Projekty
zahrnuté v žádosti dokážeme realizovat i v náhradních prostorech či exteriérech. Věříme, že za deset let působení na
Praze 7 jsme prokázali vysokou kvalitu našich programů, schopnost přijímat výzvy a adaptovat se, a že MČ projeví
důvěru v naše kvality.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

495 000

118 000

40 000

31. 12. 2019

Dřívější doba byla i dobou vícegeneračního soužití, úcty ke stáří a velké (z dnešního hlediska) verbální komunikace. Proto
chceme, aby náš projekt byl tak trochu návratem do starých časů – dědeček, dcera a vnučka si budou povídat pohádky,
říkadla a zpívat písničky. A to nejen v této trojicí, ale také s dětmi a jejich rodiči a prarodiči v hledišti. Chceme se společně
učit říkadla, vyprávět pohádky a zpívat písničky. Společně všechny generace. Interaktivní inscenace chce i (především
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
těm mladším) objevovat krásy českého jazyka. Budeme společně živě zpívat a hrát na hudební nástroje.
spojených s realizací.

365 000

100 000

11 000

31. 12. 2019

Autorská divadelní inscenace Z(a)tracený Blatný je primárně určena mladým divákům ve věku od 10 do 14 let a jejich
rodičům, stejně jako dalším příznivcům poezie. Jejím cílem je kontextově představit osobnost básníka Ivana Blatného u
příležitosti jeho 100. výročí narození. Představení bude tematizovat kulturní a společenské zázemí první republiky, ale i
události v roce 1948, které Blatného přiměly k emigraci. Akcentovat se bude pochopitelně i básníkova umělecká tvorba,
zejména pak jeho verše určené dětem.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

283 000

93 000

20 000

31. 12. 2019

Moliérův Zdravý nemocný je nesporně jedním z nejvděčnějších komediálních titulů světové dramatické tvorby. S Ty-játrem bude na inscenaci pracovat přední česká režisérka Jana Kališová (ND Praha, Městská divadla pražská, Divadlo na
Vinohradech...). Soubor disponuje pro Zdravého nemocného vhodným, takřka ideálním, typologickým obsazením. Po
vrcholně tragickém Macbethovi, Soudných sestrách jako macbethovské travestii a loňském lyrickém Snu noci
svatojánské bude mít Ty-já-tr příležitost pobavit své publikum i sebe.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

184 000

75 000

8 000

31. 12. 2019

Hra Františka Tichého Terezínské zvony, která původně vznikla pro žáky Přírodní školy, inspirovala k projektu podstatně
širšímu. V prostorách stavby obchodního centra, nad hotelem Mamma Shelter, byl během 2. světové války tzv.
Radioservis, kde byli shromažďováni Židé k transportům, aby v noci, či nad ránem, šli Veletržní ulicí na vlakové nádraží
Bubny. Chceme našim současníkům přiblížit co nejvíce z té doby. Interaktivní inscenace začne u pamětní desky
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
vyvražděných a odvlečených Židů před hotelem, bude pokračovat Veletržní ulicí až na nádraží Bubny, kde vyvrcholí....
spojených s realizací.

212 000

97 000

11 000

9. 2. 2019

Ples organizován pro obohacení kulturního života na Praze 7 - s cílem potkání se mimo hlavní sezóny spolků,
spoluorganizují spolky Dolní Holešovice ve spolupráci se spolkem Prazelenina, výtěžek věnován na sportovní a kulturní
vyžití Holešovic (studie sportovního hřiště při ZŠ TGM Praha 7, sportovní vybavení na Prazeleninu a příspěvek na akce
konané při ZŠ TGM Prahy 7 - pochod TGM, zkrášlení prostor zahrady a parku u ZŠ TGM)

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

139 967

66 967

27 000

19. 5. 2019

Festival Open House Praha opět v roce 2019 otevře zdarma široké laické i odborné veřejnosti 75 běžně nepřístupných a
architektonicky zajímavých budov v Praze se důrazem na zajímavé tematické linky - tvorba konkrétních architektů,
zajímavý architektonický styl, nebo aktuální historické souvislosti. Oblíbený festival tradičně nabídne doprovodný
vzdělávací program pro dospělé i pro děti (očekávaná návštěvnost 60 000 osob). Festival vychází z jedinečného
konceptu sdíleného v licenci udělované londýnskou společností Open City. V mezinárodní síti Open House WorldWide je Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
registrováno 42 metropolí.
spojených s realizací.

4 234 100

100 000

26 000

31. 12. 2019

Komunitní centrum Domeček Stromovka zahájilo svou činnost v červenci 2018 jako komunitní centrum pro seniory. Z
centra se postupem času stalo místo pro setkávání celé komunity. Uskutečnili jsme mnoho kursů a přednášek pro
seniory, které jsme postupně doplňovali aktivitami cílenými na společenskou odpovědnost, jako je spolupráce se spolkem
přátel Stromovky na úklidu, podpora domu s odlehčovací službou, pomoc seniorům s nákupy apod. Dále jsme začali s
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
okolními školkami spolupracovat na pořádání bojovek pro děti a jiných programů, což nyní chceme doplnit o kulturní akce. spojených s realizací.

713 178

90 500

14 000

30. 9. 2019

Chtěl bych natočit film, který zachytí atmosféru Prahy 7, která je zcela unikátní svými přírodními zajímavostmi i
historickými památkami. Tento film, jehož stopáž bude přibližně 40 minut, zobrazí nejvýznamnější místa Prahy 7, ale
bude se zabývat i nepříliš známými skutečnostmi. Co se významných objektů týče, chtěl bych ukázat Maroldovo
panoráma bitvy u Lipan, štolu ve Stromovce a dále unikátní dřeviny, chráněné rostliny a živočichy jakož i významné
stavební památky.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

135 000

110 000

10 000

25. 4. 2019

Divadelní festival by měl být setkáním dramatických kroužků a skupin zabývajících se dramatickou tvorbou v Praze 7 a
soutěžní přehlídkou jejich představení. Organizátorem je ZŠ TGM spolu se spolkem Dolní Holešovice, z.s. a navazují tak
na tradici divadelních festivalů, které se na této škole v minulosti konaly.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

16 000

16 000

13 000

31. 12. 2019

K 220. výročí svého založení vydá Akademie výtvarných umění v Praze ojedinělou publikaci ve formě průvodce po
místech spjatých s historií AVU. Budovy Akademie, trvalá či dočasná působiště umělců spjatých s AVU i velká část
uměleckých děl studentů a profesorů AVU tvoří hustou síť v městské části Praha 7. Autorské texty k dějinám AVU a
anotace k „220 místům AVU“ doprovodí kresby, jež pro knihu vytvoří současní pedagogové a studenti AVU. Publikace
zobrazí genius loci této výjimečné pražské instituce a poskytne netradiční zážitek a informace o výtvarné scéně a tvorbě
umělců spojených s AVU.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

491 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Předmětem této žádosti je podpora celoroční činnosti Centra pro současné umění Praha (CSU Praha), která sestává z:
1. Výstavního programu galerií Jelení a Kurzor,
2. Dokumentačního a edukačního programu (databáze současného českého umění Artlist.cz, knihovna, přednášky),
3. Projektů mezinárodní spolupráce (rezidence, mezinárodní výstavní projekty)

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4 735 000

90 000

36 000

21. 12. 2019

Záměr projektu Rocková akademie je provádět Mistrovské kurzy určené jak pro začínající i pokročilé umělce, tak i pro
laickou veřejnost. Publikum je motivované k účasti na samotné výuce, v rámci hodiny má možnost kdokoli si nástroj
vyzkoušet a zažít sám výuku na tento nástroj či rozvíjet možnosti svého hlasu po odborným vedením Učí se též fyzické
divadlo a šálovou akrobacii. Místem výuky jsou i přímo divadelní zkoušky souboru RockOpera Praha. Cílem je přiblížení
výuky zpěvu a hry na hudební nástroj veřejnosti a motivace začátečníků. Přínos projektu je ve zvyšování kulturní
gramotnosti veřejnost

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

180 000

100 000

15 000

30. 8. 2019

Festivalová škola Letní Letňák je nedílnou součástí festivalu Letní Letná již devátým rokem. Jde o desetidenní příměstský
tábor pro děti od 6 do 15 let, kde se účastníci učí základům herectví, práci s hlasem, základům cirkusových disciplín a v
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
neposlední řadě spolupráci na výsledném divadelním představení.
spojených s realizací.

490 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Projekt probíhá v prostorách bývalé továrny. Studenti uměleckých škol zde vytvářejí originální site-specific projekty pod
odborným kurátorským vedením. Ke každé výstavě pořádají komentovanou prohlídku nebo rukodělný workshop pro
veřejnost. Zaměřujeme se na tradiční techniky, práci se surovým materiálem i na nová média. Usilujeme o rozvoj místní
komunity, aktivní zapojení místních obyvatel do programu. Budujeme galerijní dvůr, kde se mohou sousedé potkávat a
podílet se na vývoji tohoto jedinečného místa s cenným historickým odkazem, na který tímto projektem navazujeme.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 929 000

100 000

40 000

31. 12. 2019

Celoroční odborné výtvarně-edukativní programy, výtvarné kurzy a workshopy pro děti, rodiče s dětmi, přednášky a
výtvarné kurzy pro dospělé, speciální týdenní výtvarné programy v době letních prázdnin s programem v galeriích
hl.města Prahy, ateliéru a v plenéru. Výstavy studentských prací dětí a dospělých. Mezinárodní spolupráce se školskými
institucemi a společnostmi. Podpora mladých umělců a čerstvých absolventů pražských vysokých škol.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

802 000

100 000

26 000

13. 10. 2019

Doprovodný program 10. ročníku mezinárodního Lunchmeat Festivalu bude trvat 2 měsíce a nabídne projekce ve
veřejném prostoru, výstavu a aktivity vzdělávací platformy INPUT, zahrnující dvoudenní Symposium o digitálním umění,
a také workshopy pro studenty a profesionály. Dlouhodobě usilujeme o to akcentovat doprovodný program jako důležitou
součást festivalu a nabízet originální a kvalitní obsah. Výstavu a INPUT hostí Národní galerie v Praze - Veletržní palác,
permanentní projekce se odehrávají ve veřejném prostoru MČ Prahy 7. Vše kromě workshopů je přístupné pro veřejnost
zdarma.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

576 700

65 000

26 000

31. 12. 2019

CAMPQ, který se uskuteční na ostrově Štvanice v červnu 2019, představuje jedinečný projekt tzv. imerzivního divadla .
Dva čeští a dva katalánští autoři připravují příběh se 75 postavami pro 8 hodinou inscenaci, kterou bude moc shlédnout
během 3 večerů až 1500 diváků. Další podstatnou složkou projektu je scénografie, na které pracuje deset předních
českých scénografů, spjatých s nezávislými divadelními scénami. Koncepce projektu byla vybrána odbornou porotou jako Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
oficiální zástupce České republiky na Mezinárodní scénografické přehlídce Pražské Quadrienalle 2019.
spojených s realizací.

5 182 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Cyklus Bio Senior se řadí mezi tradiční projekty Bia OKO, které nabízejí občanům možnost kvalitního kulturního vyžití v
blízkosti jejich bydliště. Projekt umožňuje divákům zhlédnout nové zajímavé filmy a to v čase, který vyhovuje dennímu
režimu seniorů, a který zaručuje, že se divák vyhne frontám nebo přeplněnému sálu při večerních projekcích. Nabízí jak
zlevněné vstupné, tak filmy, které jsou z filmových novinek cíleně vybírány právě pro věkovou kategorii seniorů. Vstup na
projekce není nijak věkově omezen, filmy mohou zhlédnout všichni, kterým nastavení projektu svým způsobem vyhovuje.

396 304

66 304

27 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.
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Kultura v Praze 7
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Kultura v Praze 7

Mgr. Kateřina Ebelová, Ph.D.

Fair Art, z.s.

TRIGON - KNIHY s.r.o.

Barvolam, z. s.

Barvolam, z. s.

Tygr v tísni, z.s.

Tygr v tísni, z.s.

TRIGON - KNIHY s.r.o.

Anna Štysová

Pro-OKO z.s.

Nová síť z.s.

47095229

01253379

24746525

04892780

04892780

26599830

26599830

24746525

88831400

22842136

26679621

Vnitrobloková zahrada umění - umění zahrady
II.
15. 4. 2019

Iniciativa Fair Art 2019

F. I. Tůma: Lectiones ad officium defunctorum
(koncert)

Barvolam, z. s. - celoroční činnost

Artist Statement

1. 1. 2019

6. 6. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

Ateliéry Viléma Štvaného (VILA Štvanice) 2019 1. 1. 2019

Festivaly SVAŤÁK Štvanice, Antická Štvanice
a Tygří výběr 2019

OBRAZ & KNIHA

Czech Design Map

Příměstské tábory v Biu Oko 2019

17. ročník festivalu nového divadla Malá
inventura

1. 4. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 4. 2019

20. 2. 2019

8. 11. 2019

Propojuje okrasnou zahradu s výstavami, divadlem, hudbou . Součástí projektu jsou i přednášky z oblasti umění a
ochrany přírody. Prostor bude využit i pro plenérové malby a tvořivé dílny. Součástí je i Vostavák - replika divadelního
kočovného povozu projektovaného ve spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a Střední
uměleckoprůmyslovou školou. ateliér Design hraček.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

120 000

38 000

10 000

31. 12. 2019

Nestátní nezisková organizace Fair Art (FA) je průkopnickou iniciativou, která je unikátní nejen v lokálním, ale i
středoevropském kontextu. Zakladatelé projektu věří, že umělci a umělecké organizace si zaslouží a potřebují otevřený
přístup k právním službám, které jim nejen pomohou zajistit svobodné podmínky pro vlastní individuální tvorbu, ale
zároveň umožní, aby jejich hlas byl ve společnosti vyslyšen a legitimní zájmy chráněny.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

665 000

100 000

26 000

6. 6. 2019

Výjimečný koncert z díla F. I. Tůmy (1704-1774), na němž v obnovené světové premiéře zazní skladba Lectiones ad
officium defunctorum z roku 1746. Koncert se bude konat v chrámu sv. Antonína Paduánského v Praze 7 Holešovicích,
sólisté, sbor a orchestr vystoupí pod vedením dirigenta Marka Štryncla (Musica Florea). Koncert chceme otevřít co
nejširšímu publiku, pokud získáme podporu ze strany MČ P7 a MKČR, bude bez vstupného.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

98 000

30 000

6 000

31. 12. 2019

Barvolam podporuje umělce s nálepkou „mentální hendikep“ nebo „autismus“ a zprostředkuje spolupráci mezi těmito
neuroatypickými umělci a profesionálními umělci. Hlavní aktivitou spolku Barvolam je projekt Jamming. V rámci projektu
Jamming plánujeme v roce 2019 minimálně 6 "jam sessions" (tvůrčí setkání neuroatypických a profesionálních umělců),
10 nebo více inkluzivních výtvarných workshopů pro veřejnost a výstavu v Galerii Pragovka. (Pro další projekty viz
příloha.)

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

399 000

80 000

32 000

31. 12. 2019

Projektem Artist Statement chceme zviditelnit umělce s nálepkou „mentální hendikep“ nebo „autismus“ a prezentovat
jejich tvorbu. Dále je chceme podporovat v kontaktech s oficiálním světem umění. Vycházíme z toho, že nejen umělec
potřebuje publikum, ale společnost potřebuje být vystavena jedinečné perspektivě, kterou tito neuroatypičtí umělci můžou
nabídnout. Chceme podnítit diskuzi o tématech, jako jsou normalita, diverzita a tolerance k jinakosti. Pomocí audiovizuální Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
techniky dáváme hlas i těm, kteří se kvůli poruše řeči, autismu nebo jinému důvodu obtížněji vyjadřují verbálně.
spojených s realizací.

315 000

80 000

12 000

31. 12. 2019

Už pátým rokem budou divadelní a hudební program ve VILE Štvanice doplňovat divadelní, výtvarné, hudební a literární
ateliéry. Navazujeme na osvědčenou koncepci, která těží z aktuálního dramaturgického plánu tří souborů a rozvíjí témata
jednotlivých inscenací či specifika prostředí ostrova samotného. Spolupracujeme s renomovanými divadelníky a umělci,
zároveň dáváme prostor i mladým tvůrcům a lektorům. Cílem doprovodných programů a ateliérů je umožnit veřejnosti
prohloubit zážitek z divadla a umění skrze vlastní zkušenost, upevnit její vztah a poukázat na provázanost různých
uměleckých oborů.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

150 000

50 000

20 000

31. 12. 2019

Pražský nezávislý divadelní soubor Tygr v tísni (založený v roce 2010) svou dramaturgii charakterizuje mottem „Divadlo
ve spárech literatury. Literatura ve spárech divadla.“ a od října 2014 provozuje kulturní prostor VILA Štvanice. Kromě
pravidelně pořádaných akcí a repertoárové reprízování a premiér, chystá Tygr v tísni již popáté venkovní imerzivní
událost vycházející z literárního kánonu SVAŤÁK Štvanice, počtvrté plenérovou sérii inscenací Antická Štvanice a třetí
ročník přehlídky amatérského divadla Tygří výběr. Žádost je zaměřená především na rozšíření povědomí a zájmu
obyvatel Prahy 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 306 278

100 000

26 000

31. 12. 2019

„OBRAZ & KNIHA“ je celoroční kulturní program pořádaný nakladatelstvím Trigon, zahrnující výstavy současných
výtvarných umělců, doprovodný program (kurátorské přednášky, setkání s autory, komentované prohlídky, hudební
vystoupení), literární večery a další kulturní akce pro veřejnost. Předběžný harmonogram předpokládá uspořádání celkem
šesti výstav za rok 2019 a nejméně tolika literárních akcí, celkem tedy minimálně 12 kulturních akcí během kalendářního Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
roku. Akce jsou určené široké veřejnosti a díky podpoře MČ Praha 7 jsou zdarma.
spojených s realizací.

29 300

20 000

16 000

1. 12. 2019

Projekt je webovou i tištěnou platformou s celoročními aktivitami a působištěm v rámci celé ČR. Platforma slouží na
podporu mladých i renomovaných tvůrců profesionálního českého designu. Snažíme se upozornit na krásu, inovaci,
tradici a bohatství v nás i v našem okolí. Vedeme spotřebitele k odpovědnému a smysluplnému rozhodování při
nakupovaní a oživujeme lásku k lokálním produktům.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

166 000

20 000

16 000

30. 9. 2019

Příměstské tábory v Biu Oko je projekt, který rozšiřuje nabídku letních činností pro děti ve věku 3 až 7 let v období letních
prázdnin, přímo v centru městské části Prahy 7 a to s přesahem do kulturního vyžití dětí.
Příměstské tábory ponesou v roce 2019 svůj specifický podtitul, který bude podkreslovat hlavní téma obou prázdninových
týdnů. Loňský ročník táborů se uskutečnil pod názvem Indiáni z kina. Program se odehrává v prostorách Bia Oko s
maximálním využitím okolních parků (Stromovka a Letenské sady). V roce 2019 plánujeme opět 2 turnusy v termínech 8. Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
– 12.7. a 26.-30.8.2019.
spojených s realizací.

120 000

45 000

18 000

29. 11. 2019

Festival Malá inventura je přehlídkou nezávislé profesionální divadelní tvorby s přesahy do jiných uměleckých oborů. 17.
ročník se bude konat na více než 15 scénách pro současné divadlo v Praze, uvede 50 – 60 akcí během 9 festivalových
dní. Festival bývá bezmála ze 100% vyprodán a navštíví jej 80 – 100 profesionálů z domova i zahraničí (včetně
desetičlenné výpravy profesionálů z Berlína). Aktuální reflexe přináší domácí kritika i zahraniční média. Novinkou 17.
ročníku je projekt PRALIN, který propojí pražskou a berlínskou uměleckou scénu ve spolupráci s Performing Arts
Programm Berlin.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

3 372 000

100 000

40 000

1. 9. 2019

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná se za 15 let své existence stal největší novocirkusovou
přehlídkou v České republice. Poskytuje prostor nejen českým umělcům, ale každoročně také přiváží to nejlepší ze
světové novocirkusové scény. Zároveň festival nabízí širokou škálu divadelních a hudebních produkcí či workshopů pro
dospělé, děti, i celé rodiny. V 18 dní trvajícím programu jsou uváděna představení v šapitó i venku, areál je přístupný
zdarma a stal se tak oblíbeným místem setkávání s nezaměnitelnou atmosférou.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

18 314 600

100 000

15 000

2019-PDK-053

Kultura v Praze 7

„Společnost GASPARD”

69347271

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla
Letní Letná 2019

15. 8. 2019

2019-PDK-054

Kultura v Praze 7

Rostislav Tvrdík

71320211

Augenblick

13. 10. 2019 13. 10. 2019

Koncert hebrejských a židovských písní v podání hudební skupiny Augenblick jako připomínka židovských obyvatel
Prahy, kteří byli od 13. 10. 1941 shromažďování u Veletržního paláce a posléze deportováni z nádraží Praha - Bubny.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

15 500

10 000

6 000

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Nový projekt divadelního studia Farma v jeskyni s názvem „Zde jsou Lvi“ vznikne rezidenci a partnerství s DOX+.
Inscenace bude situovaná do site specific - nedivadelních i venkovních prostor DOXu a vytvoří ho členové a zahraniční
hosté Farmy. Inscenace bude mít premiéru ke konci roku 2019 a plánuje se reprízovat následující 3 roky. Perfomeři se
budou potkávat v konfrontačních, metaforických situacích bez konkrétní politické ilustrace a vytvoří mnohovrstevný obraz
dnešního světa, v absurdních a emotivních polohách, kterému člověk již přestává rozumět, a též v něm přestává chtít žit.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

910 000

80 000

21 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

951 500

100 000

26 000

2019-PDK-055

Kultura v Praze 7

Farma v jeskyni

65338243

Zde jsou Lvi

2019-PDK-056

Kultura v Praze 7

Farma v jeskyni

65338243

Noc ve městě

1. 2. 2019

31. 7. 2019

Uvedení inscenační trilogie „Noc ve městě“, která se skládá z představení Farmy jeskyni „Informátoři“, „Odtržení“ a
„Navždy spolu!“, která postupně vznikala od roku 2014. Během 16 hodin v Centru současného umění DOX a DOX+ na
Praze 7, prožijí diváci tři příběhy, které kombinují mluvené slovo se syrovou hereckou akcí, hudbu, zpěv, pohyb, tanec,
scénografii včetně projekcí a light designu“. Trilogie s doprovodným programem přednášek bude uvedena v červnu v
rámci mezinárodní výstavy scénografie Pražské Quadriennale 2019.

2019-PDK-057

Kultura v Praze 7

Rodinné centrum Letná, z.s.

26664879

Tradice na Letné 2019

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Žádost o dotaci na tradiční akce pro veřejnost, které se vážou k průběhu roku a pomáhají udržet lidové tradice.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

78 000

55 000

22 000

31. 12. 2019

Celoroční činnost divadelního souboru Wariot Ideal - realizace 4 premiérových projektů a jejich 22 repríz, uvádění
starších představení v celkovém počtu 33 pražských repríz, realizace
a celkové zajištění jednodenní akce ve veřejném prostoru. Celkem tedy 60 pražských akcí. Projekty budou uváděny v
divadle Alfred ve dvoře, v dalších pražských prostorech (konkrétní místa v jednání) a ve veřejném prostoru v různých
částech Prahy (projekt Funebráci) a na Praze 7 (Mexické dušičky).

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 387 000

100 000

40 000

31. 12. 2019

V rámci seriálu 8v8 představuje Divadlo LETÍ nejnovější české i zahraniční texty formou scénických skic. Počet dílů
závisí na zvoleném formátu – v poslední době divadlo experimentuje např. s komponovanými večery, v jejichž rámci
uvádí více textů či autorů najednou. Zpravidla však každoročně představí minimálně 6 nových her. V roce 2019
plánujeme uvést již třetí edici „ Večeře s novou hrou“, která divákům naservíruje hned několik nových her během jednoho
večera. Jak název napovídá, bude se jednat nejen o kulturní, ale i kulinářský zážitek.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

236 000

40 000

16 000

31. 12. 2019

Festival Respect má za sebou již dlouholetou historii. V průběhu posledních 21 let systematicky seznamuje širší veřejnost
s mimoevropskými hudebními kulturami i s okrajovými hudebními styly z evropského kontinentu. Jedním z jeho hlavních
cílů je přispět prezentací hudebních skupin z nejrůznějších kulturních oblastí k rozvoji otevřené a tolerantní společnosti.
Nesoustřeďuje se na žádnou konkrétní cílovou ani věkovou skupinu, jeho organizátorům jde spíše o změnu postoje celé
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
společnosti směrem k větší otevřenosti a toleranci. Respect Festival- Open Air se uskuteční 15. a 16. června 2019.
spojených s realizací.

7 023 000

20 000

8 000

18. 7. 2019

Festival pouličního divadla Za dveřmi má za cíl nabízet v hlavním turistickém čase „jinou“ kvalitní kulturu - kvalitní divadlo,
divadlo evropské úrovně, ale i lákavou „podívanou“ typu žonglérských vystoupení, akrobatických vystoupení, pouličních
muzikantů. Za dobu své existence si vybudoval silnou diváckou základnu, řadí se tak mezi nejvýznamnější akce se
skvělou atmosférou. 2019 bude rokem, kdy vstoupí do druhého desetiletí své existence, protože mu bude krásných 11 let. Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Hlavním tématem a dramaturgickou linkou by tedy měla být oslava, veliká fiesta města. Prahu rozžijeme nejenom průvody. spojených s realizací.

1 856 000

91 500

24 000

31. 12. 2019

Holešovická Šachta je dlouhodobým neziskovým kulturním projektem reklamní agentury Revolta. Cílem je provozovat
multifunkční prostor, kde se propojují lidi s uměním, lidi v umění a různé druhy umění vzájemně. Proto se zde pořádají
kromě výstav i koncerty, DJ večery, divadelní představení, čtení, promítání, tematické akce a kulinářské pop-upy.
Různorodost akcí i venkovní zahrádka jsou zajímavé pro široké spektrum návštěvníků, s velkým podílem sousedů z
Prahy 7. Mělo by to být místo, kam lidé zajdou posedět s přáteli, oslavit narozeniny a jiné události v kulturním prostředím.

1 629 000

100 000

35 000

2019-PDK-058

2019-PDK-059

2019-PDK-060

2019-PDK-061

2019-PDK-062

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

WARIOT IDEAL z.s.

Divadlo LETÍ, z.s.

RACHOT Production s.r.o.

ArtProm s.r.o.

Revolta s.r.o.

22833803

27009858

26690179

24174505

27167518

Wariot Ideal 2019

Divadlo LETÍ - projekt 8@8 a Večeře s novou
hrou

Respect Festival 2019

Za dveřmi - Pražský festival pouličního
divadla, 11. ročník

Holešovická Šachta

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

15. 7. 2019

1. 1. 2019

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4

2019-PDK-063

2019-PDK-064

2019-PDK-065

2019-PDK-066

2019-PDK-067

2019-PDK-068

2019-PDK-069

2019-PDK-070

2019-PDK-071

2019-PDK-072

2019-PDK-073

2019-PDK-074

2019-PDK-075

2019-PDK-076

2019-PDK-077

2019-PDK-078

2019-PDK-079

2019-PDK-080

2019-PDK-081

2019-PDK-082

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Live Performance Bazaar, z.s.

Rond z.s.

o. s. Paradox

o. s. Paradox

o. s. Paradox

07166150

22869611

22663568

22663568

22663568

BAZAAR FESTIVAL 2019

#si_zatancovat Balfolk

CROSS SQUARE

Artists Crossings _contexts

Performance Crossings - International
Performance Art Festival

Jan Jakubal

Hanuman Addiction Cycle

KULTURUS, z. s.

Jednodenní hudební open-air festival
Vyso(Ц)ký fest

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

Institut umění - Divadelní ústav

POST BELLUM, o.p.s.

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.

Make more s.r.o.

Nadační fond, Agora 7

Art & Fact s. r. o.

Maker Faire Prague, z. s.

MOTUS, z.s.

Pražské jaro, o.p.s.

Slovo 21, z. s.

Knihex, z. s.

04108019

01475819

00023205

26548526

01475819

69342491

07023987

04966856

28437063

06951015

26527120

25773194

69343951

22768238

Rezidence s koačingem

Pražské Quadriennale

"Cesta za svobodou" - výstava k 30. výročí
Sametové revoluce - vernisáž

L' espace

Činnost Společnosti Jindřicha Chalupeckého
na Praze 7 v roce 2019

Meet the Makers

Výlety za kulturním bohatstvím pro seniory

Burki&com 2019

Maker Faire Prague 2019

Alfred ve dvoře dětem

Pražské jaro v Národním technickém muzeu:
Kateřina Englichová a Ensemble 18+

Světový romský festival KHAMORO závěrečný galakoncert

Knihex 09 – léto a zima

1. 2. 2019

1. 1. 2019

15. 4. 2019

31. 3. 2019

10. 5. 2019

1. 1. 2019

25. 7. 2019

21. 8. 2019

6. 6. 2019

1. 9. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

27. 5. 2019

1. 2. 2019

20. 5. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

31. 5. 2019

Pátá edice festivalu divadla, tance a performance Bazaar je pro festival milníkem v jeho existenci. Bazaar jako festivalová
událost si našel během uplynulých čtyř let svoji tvář, úspěšně se etabloval na pražské kulturní scéně a získal si své
příznivce a diváky. V roce 2019 se posouvá dál - pod vedením Ewana McLarena jako dramaturga, se festival stal
samostatnou entitou pod správou nové organizace Live Performance Bazaar z.s. Festival se bude konat 14.3. 18.3.2019 v partnerských divadlech v Praze a nabídne kvalitní divadelní a taneční produkce i rezidenční prostor
začínajícím umělcům.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 346 000

91 300

24 000

31. 12. 2019

#si_zatancovat Balfolk 2018 je pravidelná neformální výuka balfolk tanců spojená s tancovačkou s českými i zahraničními
muzikanty. Dlouhodobý cíl projektu je vystavět a popularizovat tento rozvíjející se hudebně-taneční trend mezi českými
hudebníky a širokou veřejností. Za dobu naší existence vznikly kapely a hudební projekty, které se o bal folk opírají a
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
které chceme jim zajistit pravidelnou možnost performance na české scéně právě na Praze 7.
spojených s realizací.

267 600

100 000

15 000

30. 9. 2019

CROSS SQUARE je městský kulturní multižánrový festival, který má za cíl oživit veřejný prostor hlavního města Prahy a
MČ Prahy 7. Festival bude jakýmsi průřezem kulturní činnosti v ČR – letní kino, divadelní scéna, hudební produkce,
fireshow, klasická hudba, Street food jam, grafitty stěna a street galerie. Návštěvník si může dubna do září vychutnat
mnoho rozličných podob umění. Hlavním cílem je kontinuálně̌ představovat současné špičky z nejrůznějších oblastí
alternativní kultury, konfrontovat české hudebníky se zahraničními, a to zcela zdarma či za minimální vstupné.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 758 000

90 000

14 000

30. 11. 2019

Artists Crossings _contexts je mezinárodní projekt, který propojuje pět disciplín napříč uměleckými formami
(divadlo/performance, sound-art, choreografie, audio-visual, performance art). Široký umělecký záběr nezávislé scény
bude reprezentován v pěti večerech v průběhu rok 2019 pěti zahraničními umělci z různých evropských zemí, kteří
vystoupí společně s pěti českými umělci. Součástí každého večera bude kromě prezentace jednotlivých umělců (výstava,
performace, atp.) také úvodní diskuzní vstup, který přiblíží umělecké fungování v různých kulturních kontextech.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

85 000

35 500

14 000

19. 12. 2019

Performance Crossings je mezinárodní festival zaměřený na porozumění současných trendů v médiu performance artu.
Festival si za dva ročníky své existence vybudoval silnou pozici, prezentoval přes 70 umělců z 25 světových zemí a je v
současnosti jednou z nejdůležitějších akcí věnujících se performance artu v ČR. Aktivity festivalu směřují nejen samotnou
prezentaci umělců, ale i k rozvíjení mezinárodního networku, propojování umělců, festivalů a kulturních institucí, k
vzdělávání publika a přinášení nových pohledů do společensko-uměleckého diskurzu. Letošním tématem festivalu bude Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
antropocén.
spojených s realizací.

284 500

72 000

29 000

31. 12. 2019

Představení „Hanuman Addiction Cycle“ je spojení současného tance, nekonvenční formy loutkového divadla, kinetického
světla a zvukového designu. Představení se zabývá lidskou myslí, její tendencí k závislostem a duševním poruchám a
dále uvádí charakter opičího krále Hanumana. Svět představení je groteskní, temný s komickým podtextem. Představení Žádost vyřazena z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Pravidel městské části
hned po premiéře v Praze 7 v divadle Alfred ve dvoře začíná jezdit zájezdy a to do již potvrzeného vídeňského Off
Praha 7 pro poskytování dotace, konkrétně neoprávněný žadatel – fyzická osoba
Theater a finského Tehdas Theater.
nepodnikající s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7.

290 000

80 000

0

25. 7. 2019

Jednodenní hudební open-air festival Vyso(Ц)ký fest. 25. července je dnem památky ruského básníka a zpěváka
Vladimira Vysockého. V tento den dáme dohromady ruské, české, ukrajinské a běloruské písničkáře a básníky s
kytarami, abychom si společně poslechli dobrou hudbu a zazpívali písně, které spojují.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

57 000

37 000

10 000

29. 12. 2019

Projekt mezinárodního rezidenčního pobytu choreografů s koučingem je již 11 let organizován v rámci širšího konceptu
tzv. „Profesionálních setkání“, jež jsou srdcem Centra choreografického rozvoje SE.S.TA.
Tato setkání čítají několik pevných a záchytných bodů, které jsou vždy adresovány jedné profesi – ale zůstávají otevřeny
všem lidem. Jsou koncipovaná tak, aby umožnila sdílení know-how umělců, pedagogů nebo kritiků z prostředí
současného tance a zároveň, aby obohacovala veřejnost a pracovala s ní. Vždy probíhají v mezinárodním kontextu.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

385 000

100 000

15 000

16. 6. 2019

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního
designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí a představit současnou scénografií
profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Zabývá se tvorbou aktivních divadelních prostředí, maže
hranice mezi celou škálou uměleckých disciplín, hledá nové přístupy a vize, podporuje experimentování, inovaci a
spolupráci. Má za cíl inspirovat a vzdělávat diváky.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

27 223 970

20 000

16 000

31. 12. 2019

Multimediální výstava představí strhujícími „zážitkovými“ prostředky domácí a zahraniční veřejnosti dramata 20. století v
Československu. Chceme přiblížit snahy Čechoslováků dosáhnout svobody a demokracie. Využijeme přes 7000
celoživotních svědectví, které sbírka Paměť národa shromáždila za dvacet let svého působení. Příběhy a svědectví budou
doprovázeny rozhlasovými a filmovými archivy a expresivními 3D projekcemi. Využijeme videomapping, 3D animaci,
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
prostorový zvuk.
spojených s realizací.

229 000

79 000

20 000

31. 12. 2019

Projekt L’Espace Markéty Stránské, fyzicky handicapované tvůrkyně a Jeana Gaudina, choreografa a tanečníka “v
pokročilém věku” je na poli současného tance zatím poměrně ojedinělý. Otevírá další možnosti inkluzivní tvorby a
překračuje hranice zaběhnutých tvůrčích konvencí v rámci oboru. Jednogenerační rozdíl mezi tvůrci se nepřímo dotýká i
aktuálních společenských témat - pozice aktivních seniorů v současné době, hodnoty jejich profesních i tvůrčích
zkušeností oproti trendu věčného mládí, rychlosti a výkonnosti dnešní doby.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

344 000

100 000

15 000

31. 12. 2019

Záměrem Společnosti Jindřicha Chalupeckého je iniciovat a podporovat inovativní a experimentální uměleckou,
kurátorskou a výzkumnou činnost a přispívat k posílení role současného českého umění v lokálním i zahraničním
prostředí, včetně oblastí mimo hlavní kulturní centra. V roce 2019 za tímto účelem připravujeme celoroční sérii intervencí
a výstav v ČR i zahraničí, ale také sérii programů pro veřejnost a pokračování projektu Café Chalupecký, v rámci kterého
do ČR zveme významné zahraniční kurátory, umělce a teoretiky. Na Praze 7, kde sídlíme, se bude odehrávat řada
připravovaných akcí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

862 000

100 000

40 000

31. 12. 2019

Pravidelná Platforma pro setkávání tvůrců, kutilů, vynálezců a umělců, která je postavena na představení vždy několika
fungujících nebo teprve vznikajících projektů, pro něž je toto setkání často první možností prezentace. Cílem je najít
talenty, propojit tvůrce (makery) s širokou veřejností a rozšířit celou komunitu. Během setkání přirozeně dochází k
evaluaci prezentovaných aktivit a postupů, vzájemné inspiraci, motivaci a výměně kontaktů. Cílem je podpořit začínající
tvůrce v budování jejich projektů a prohloubit spolupráci napříč obory – od designu, přes produkci až po prezentaci
produktů.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

72 500

62 500

16 000

31. 12. 2019

Nadační fond, Agora 7 se rozhodl rozšířit v roce 2019 nabídku aktivit pro seniory o výlety mimo území Prahy s kulturním
programem, zaměřené na poznání kulturních a historických památek v blízkosti Prahy. Výlet mimo Prahu je pro množství
seniorů složitá záležitost a veliké množství z nich se za kulturou mimo Prahu již nevydává vůbec. Myslíme si, že je velice
důležité, aby měli senioři z Prahy 7 možnost vyjet za kulturou právě i mimo území hlavního města, poznávat kulturní
památky v jejím okolí a vzájemně se setkávat.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

90 000

90 000

14 000

31. 12. 2019

Hlavním dramaturgickým záměrem Burki&com byl od počátku „tanec na pomezí divadla, hudby a vizuálního umění“ –
tedy propojování divadla s dalšími uměleckými obory. K tomuto formálnímu vymezení činnosti přibylo již během realizace
prvních projektů také vymezení obsahové, resp. snaha o postihnutí aktuálních společenských problémů či témat.
Celoroční činnost Burki&com 2019 zahrnuje reprízování stávajících inscenací a vytvoření 2 nových autorských projektů –
Never Can Say Goodbye (premiéra: květen 2019, La Fabrika) a Heroes (premiéra: říjen 2019, La Fabrika).

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 818 000

100 000

26 000

10. 6. 2019

Víkendový festival a přehlídka až 150 tvůrců, kutilů a vynálezců zahrnující jejich prezentace, interaktivní workshopy,
přednášky a další doprovodný program. Cílem je seznámit návštěvníky se zajímavými inovativními nápady a
experimentálními projekty z oblasti techniky, robotiky ale i řemesel či designu. Zároveň dává možnost vynálezcům se
setkat mezi sebou a představit sebe a svou práci veřejnosti. Nevšední zážitek je koncipován tak, aby nadchl ke tvořivosti
dospělé i děti a ukázal jim tak možnosti a technologie s důrazem na udržitelnost, životní prostředí a sdílenou ekonomiku
apod.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

3 148 424

100 000

15 000

31. 12. 2019

Pravidelný nedělní program pro děti, tzv. pohádky. Uvádění řady divadelních představení pro děti i dorost, včetně
dramaturgické řady programu autorů spojených s nakladatelstvím dětské literatury Baobab.
V našich plánech je uvést autorské pohádky s experimentálním přesahem, které nejsou v Praze často k vidění.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

380 000

100 000

26 000

20. 5. 2019

Festival Pražské jaro se 3. rokem vrací do NTM jakožto originálního prostoru pro jeden ze svých koncertů. Prostředí
technického muzea v kombinaci s hudbou vytváří příležitost k novému a neotřelému audiovizuálně-estetickému zážitku.
Po experimentální hudbě z minulých let přinášíme do NTM prvotřídní komorní soubor Ensemble 18+ s renomovanou
harfenistkou Kateřinou Englichovou. Chceme být přítomni i v jiných pražských obvodech než na Jedničce. Proto chceme
být i v NTM. Jelikož v současné době nemáme generálního partnera, je naše finanční situace složitá. Proto žádáme o
dotaci Prahu 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

226 200

90 000

14 000

31. 12. 2019

V roce 2019 se uskuteční 21. ročník Světového romského festivalu KHAMORO, největšího festivalu romské kultury na
světě. Týdenní festival každoročně zakončujeme v holešovickém klubu SaSaZu, kde proběhne slavnostní galakoncert. Na
koncertě vystoupí 7 skupin tradiční romské hudby z celého světa včetně jednoho interpreta z ČR. Galakoncert je
významnou událostí, na který přijíždí každoročně přibližně 1500 hostů z ČR i ze zahraničí a také řada VIP osobností.
Záznam z koncertu pořizuje hlavní mediální partner festivalu Česká televize za účelem každoroční tvorby dokumentu o
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
festivalu.
spojených s realizací.

1 626 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Knihex je místem setkání nakladatelů a čtenářů v příjemné přátelské atmosféře, ať už letní venku u řeky, nebo zimní
pěkně v teple. Knihex, to jsou knihy kvalitních menších nakladatelství, které představují samotní nakladatelé, již živě
konverzují se svými čtenáři. Knihex je místo, kde se dá strávit celý den – kromě knížek je k dispozici bohatý doprovodný
program (dílny, křty, autorská čtení, odpočinkové zóny, dětský koutek a další). Knihex dává prostor – knihám i čtenářům.

650 000

100 000

40 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.
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Kühnův dětský sbor o.p.s.

25766589

PLAYLIST (performativní koncept)

Ramon D. Hofman

Nová síť z.s.

Popular z.s.

Artual, z.s.

krutón, z. s.

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s.

Divadlo Continuo, z.s.

ALTÁN ART, z.s.

26679621

01863908

22711996

04024745

01475819

Milan Steigerwald

Art Movement, z.s.

tYhle, z.s.

Nové trhy, z.s.

Festival Spectaculare s.r.o.

ZAHORIAN & VAN ESPEN z.s.

Saudade z.s.

Bardzo fajný festival a večery 2019

Já muzikant - interaktivní hudební workshopy
pro děti

Young Film Fest

Choreografické fórum

Divadlo Continuo - Poledne pro školy

22753966

Vánoční bilanční výstava Ateliéru radostné
tvorby

Art Spot

28968468

49632167

Cirk La Putyka STUDIO 2019

Koncertní provedení rockově-symfonické
opery Trója

Přehlídka chráněných dílen

AtelierHM

Divadelta z.s.

Nová síť - podpora živé kultury

42410932

Alica Sopková

Cirk La Putyka, o.p.s.

Kontinuální činnost Kühnova dětského sboru
v Praze 7

22840818

22833315

04157699

05341418

Vzdělávací divadlo do škol - Tichá noc

PIXAR - 30 let animace

Práce Marie Gourdain a tYhle v rámci
Pražského Quadrienále 2019

MINT: Prague Fashion Market

06124909

Spectaculare 2019

05695937

ZAHORIAN & VAN ESPEN Praha - celoroční
výstavní program

01505076

Kino Brasil

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Kühnův dětský sbor patří neodmyslitelně k důležitým kulturním organizacím, které mají své sídlo v Praze 7. Působí zde,
tvoří své projekty a probíhají zde zkoušky většiny oddělení sboru. Proto je předmětem grantu především kontinuální
činnost organizace, která umožňuje smysluplně trávit volný čas dětí a mládeže a zároveň odvádí umělecké výkony
srovnatelné s profesionálními vokálními tělesy. Zároveň je součástí grantu umělecká činnost přímo v prostorech na území Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
MČ Praha 7, kterou by sbor chtěl i nadále zůstat spjat s bohatým kulturním životem v místě, kde působí.
spojených s realizací.

30. 6. 2019

Dílo doplňující proces vzniku metafiktivního románu, stavěného na základech konfliktu identity s kulturně-sociálním
prostředí, izolace a asimilace s prostředím odlišným. Koncept, stejně jako původní příběh, odráží témata doprovázející
osobní, osmiletý progres posazený do popředí kontrastu kontextu Prahy 7 (mého současného působiště) a měst Detroit a
Chicago (těžištěm mého zájmu). Konceptuálně Playlist funguje na principu oddělení hrubého konceptu a proměnlivého
obsahu a nabízí tak řešení problému dlouhodobé udržitelnosti tvůrčího procesu. Ohýbá formu i zažitou koncepci
informativního sdělení.

31. 12. 2019

Nová síť se již 15 let systematicky věnuje networkingu pražských, regionálních a mezinárodních organizací. Hlavní
činnost spočívá především v podpoře umění, kulturním networkingu a zajišťování poradenství, arts advokacie, koučinku a
vzdělávání v kultuře. Vedle této činnosti pořádáme festival Malá inventura v Praze a regionech (žádost o podporu
festivalu je podána samostatně), organizujeme Ceny Česká divadelní DNA, vypisujeme tvůrčí rezidence, pořádáme
celorepublikové turné vybrané divadelní zahraniční hvězdy se zastavením v metropoli a jsme přístavem pro začínající
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
umělce a organizace.
spojených s realizací.

31. 12. 2019

Záměrem našeho projektu je příprava a realizace minimálně dvou akcí vztahujících se k polské kultuře a to Bardzo
fajného večera #7 (květen/červen 2019) a šestého ročníku vícedenního festivalu polské kultury s názvem „Bardzo fajný
festival“ (listopad 2019) na území Prahy 7. V případě úspěchu s navýšením získaných finančních prostředků budou
během června - srpna realizovány 2-3 putující filmové večery/projekce letního kina v jiných oblastech Prahy.

595 000

90 000

40 000

24 400

12 700

0

1 920 000

95 000

25 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

620 000

90 000

24 000

31. 12. 2019

Já muzikant je cyklus interaktivních workshopů - koncertů pro děti ve věku 3–10 let, realizovaný již v letech 2017 a 2018.
V roce 2019 je plánováno celkem 10 koncertů. Trojice profesionálních hudebníků plus moderátor - herec provází děti
příběhem, který každý workshop tematicky rámuje. Děti mají možnost vyzkoušet si hru na dětské housle, bubínek, flétnu
a další nástroje, spolu s hudebníky zpívají, tleskají a učí se různé písničky. Cílem projektu je ukázat dětem i rodičům, že
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
hudbě se může věnovat skutečně každý a objevit v nich chuť sami se hudebně projevovat, zvučit, rytmizovat, hrát a zpívat. spojených s realizací.

155 000

70 000

18 000

5. 5. 2019

Young Film Fest je 3. ročník mezinárodního filmového festivalu pro mladé diváky (12–18 let) se zaměřením na filmovou
výchovu. Jedná se o unikátní koncept, kde se během tří dnů představí nejzajímavější současná evropská filmová tvorba
pro mládež, odehraje se řada filmově výchovných workshopů představujících propojení mezi současným uměním a
filmem, vrcholem festivalu je mezinárodní den Young Audience Award. Hlavním cílem festivalu je filmová výchova
mládeže ve vztahu k současnému umění.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

750 000

45 000

18 000

4. 4. 2019

V rámci České taneční platformy proběhne Choreografické fórum organizované CCHR Se.s.ta, které formou řízených
diskuzí zapojí taneční odborníky i veřejnost. Od 1.- 4. dubna 2019 bude v divadlech PONEC, ALTA a Alfred ve dvoře k
vidění vybrané inscenace současného tance a pohybového divadla posledního roku. Skupina složená z odborných
tanečních kritiků a choreografů z ČR i ze zahraničí bude analyzovat choreografické téma pomocí zhlédnutých představení Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
a společnou debatou otevře diskusi i s širší veřejností.
spojených s realizací.

90 000

47 000

7 000

30. 11. 2019

Inscenace Poledne zpracovává události roku 1968, kdy 25. srpna, 4 dny po okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy, usedlo k poklidnému protestu na Rudém náměstí v Moskvě 8 mladých lidí. Protest byl rozehnán a účastníci byli
odsouzeni k pobytu ve vyhnanství, v pracovních táborech a psychiatrických léčebnách. Dokumentární divadlo o
srpnových událostech v Moskvě, o tom, co jim předcházelo a hlavně o tom, co následovalo. Na rozsáhlém výzkumu při
přípravách inscenace spolupracovali instituce jako Ústav pro studium totalitních režimů a Post Bellum, historikové,
novináři a russisti.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

148 000

66 000

17 000

10. 12. 2019 31. 12. 2019

Tradiční bilanční výstava, která v předvánočním čase představuje tvorbu Ateliéru radostné tvorby ( A.R.T.) za rok 2019. V
A.R.T. pracují výtvarníci s mentálním handicapem a duševním chronickým onemocněním. Ateliér je svým pojetím obvyklý Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
v evropském měřítku, však ojedinělý v rámci ČR.
spojených s realizací.

48 000

24 000

10 000

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Projekt je zaměřený na rozvoj tvořivosti a vzdělávaní všech věkových skupin. Cílem je uskutečnit workshopy, které by
umožnili lidem získat nové zkušenosti a dovednosti zaměřené na řemeslo, neobvyklé výtvarné techniky a v neposlední
řadě by šlo taky o workshopy zaměřené na restaurování. Projekt Art Spot je ojedinělí, protože v současné době
neposkytuje žádná organizace, ani žádné kurzy možnost přiučit se různým restaurátorským a řemeslným technikám.
Workshopy a následně osamostatněné prostory uměleckého studia Art Spot budou přístupné všem v průběhu celého
dne. Budou vedeny profesionálním týmem.

185 000

30 000

0

31. 12. 2019

Edukační program, který společnost Cirk La Putyka spustila v září 2016, si v první řadě kladl za cíl vychovat si pro soubor
mladou krev – nové mladé artisty, kteří by mohli v průběhu následujících let rozšířit řady účinkujících souboru. Postupně
se program modifikoval do současné podoby, kdy probíhá na třech, respektive čtyřech úrovních: jako sportovní
volnočasová aktivita pro děti a mládež, trénink a zdokonalování mladých akrobatů, senior cirkus s centrem Elpida a v
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
neposlední řadě také jako pravidelné vzdělávání lektorů.
spojených s realizací.

852 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Záměrem projektu je koncertně zrealizovat dílo inspirované Homérovým dílem Ilias a Odyssea o dobytí starověkého
města Trója, které silně rezonuje se současnou mezinárodní situací. Závěr opery je inspirován dílem básníka Vergilia
Aeneis. Záměrem autorů je vytvořit a zrealizovat dílo, které hledá paralely mezi současnou situací a starověkými mýty,
které jsou hluboce zakořeněné v lidské psychice.

2 060 000

100 000

0

31. 12. 2019

Cílem projektu je umožnit prezentaci zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin v rámci Hl.m.Prahy a představit
formou prezentace a prodeje vlastní umělecké tvorby zdravotně postižených občanů a seniorů, představit i kulturní aktivity
a pomoci tak při odstraňování kulturních a komunikačních barier. Uskutečnily se již úspěšně 2. ročníky na Výstavišti v
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Praze.
spojených s realizací.

58 000

25 000

10 000

31. 12. 2019

Divadelta používá metodu Divadla Fórum, kde diváci nezůstávají jen diváky, ale stávají se aktivními kolegy. Díky tomu
mají všichni přítomní možnost sdílet s ostatními svůj názor na řešený problém, což posiluje v rámci cílové skupiny
sociální vazby. Představení Tichá noc prezentuje témata stáří a umírání žákům starších ročníků ZŠ. Otevírá otázky
mezigenerační komunikace, dále také jak se vyrovnat se smrtí, jak se rozloučit a proč je důležité vzpomínat. Z vlastních
zkušeností si uvědomujeme, že v dnešní době se s dětmi příliš na toto téma nekomunikuje. Tichá noc tak taktně otevírá
toto tabu.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

110 500

100 000

26 000

26. 5. 2019

Výstava studia Pixar je koncipovaná jako průřez uměleckou tvorbou jednoho z nejznámějších světových animačních
studií, které za dobu své existence získalo mnoho prestižních ocenění. Mezi ně patří 24 Oscarů, 6 Zlatých glóbů i 3 ceny
Grammy. Od počátečního nápadu, přes ruční kresbu až po finální animaci. Pro opravdové filmové labužníky bude na
výstavě připravena instalace speciálního zařízení Zoetropa, která jednoduše a hravě ukazuje základní principy vzniku
animace, kinosál Artscape a interaktivní výukové prvky s českou stopou Pixaru.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4 300 000

100 000

15 000

15. 6. 2019

Česko-francouzský kolektiv fyzického divadla tYhle založili mladí umělci, absolventi JAMU, kteří po studiu působí
převážně v Praze-zejm. v Praze 7. Spolek doposud uvedl již 8 inscenací, kde propojuje tanec, fyzické divadlo, klauniádu,
nový cirkus a veřejný prostor- všechna představení jsou charakteristická svým silným výtvarným/vizuálním aspektem.
Nejnovější Medúza byla vybrána k účasti na PQ 2019, Legorytmus a Kabinet kuriozit! byly přihlášeny. Všechny 3
vyžadují adaptaci konceptu a režie i prostředky k nazkoušení úprav-proto žádáme o podporu, abychom se mohli této
prestižní akce účastnit.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

318 500

100 000

26 000

13. 4. 2019

MINT: Prague Fashion Market je oblíbený trh s autorskou módou a designem, který v Praze pořádáme již osmým rokem.
Akce se účastní přibližně 120 kreativců, kteří zde nabízí své kvalitně zpracované produkty. Návštěvníci tak mohou
objevovat a podporovat lokální tvorbu, která vzniká v České republice. Součástí MINT marketu je i pestrý doprovodný
program v podobě divadel, koncertů, módních přehlídek, přednášek a workshopů. Dlouhodobě spolupracujeme i s
dobročinnými organizacemi, které se na akci prezentují. Vstup na akci je vždy zdarma. Většinu dosavadních akcí jsme
uspořádali na území MČ Praha 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

268 000

50 000

8 000

12. 4. 2019

Festival Spectaculare vznikl roku 2014. Již od svého prvního ročníku se festival zaměřil na progresivní propojení soudobé
elektronické a novodobé hudby s dalšími formami vizuálního umění (video art, video mapping, pohybové divadlo a film).
Hudební dramaturgie je páteří festivalu a je velmi různorodá (elektronická hudba, soudobá akustická hudba, fúze jazzu,
ambientu, etnické a soudobé vážné hudby). Vizuální stránka není pouze doprovodem, ale je neméně důležitou složkou.
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Cílem je prezentovat nejnovější světové trendy na poli audio-vizuální kultury.
spojených s realizací.

2 939 000

75 000

30 000

31. 12. 2019

Galerie současného umění Zahorian and Van Espen Praha žádá prostřednictvím této žádosti o poskytnutí dotace na
celoroční výstavní program na rok 2019 zahrnující čtyři výstavní projekty výtvarných umělců etablovaných na české i
mezinárodní umělecké scéně.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

184 000

117 000

15 000

Šestý ročník filmového festivalu Kino Brasil přiveze do České republiky to nejlepší ze současné brazilské současné
kinematografie. Během čtyř festivalových dní prosluní pochmurný pražský podzim a významně tak obohatí pražskou
kulturní nabídku. Vzhledem k tomu, že brazilské filmy se dostávají do českých kin jen zřídka, je festival Kino Brasil jedno
z mála možností jak poznat tuto stále ještě exotickou kinematografii. Tato akce také představuje důležité místo setkání
pro celou lusofonní komunitu a její přátele.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

628 004

60 000

16 000

1. 1. 2019

2. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

3. 5. 2019

1. 4. 2019

1. 2. 2019

1. 1. 2019

1. 11. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

15. 2. 2019

15. 5. 2019

12. 4. 2019

14. 2. 2019

1. 1. 2019

31. 10. 2019 3. 11. 2019

Žádost vyřazena z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Pravidel městské části
Praha 7 pro poskytování dotace, konkrétně neoprávněný žadatel – fyzická osoba
nepodnikající s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7.

Žádost vyřazena z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Pravidel městské části
Praha 7 pro poskytování dotace, konkrétně neoprávněný žadatel – fyzická osoba
nepodnikající s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.
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CELKEM

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Kultura v Praze 7

Culture Matters s.r.o.

YMCA Praha

YMCA Praha

Performalita, z. s.

Fokus Praha, z.ú.

spolek Holektiv

Monika Stoneová

Taneční studio Light zapsaný spolek

Taneční studio Light zapsaný spolek

Lítost z.s.

Osvětový spolek Skaryna, o.s.

03457991

26529122

26529122

05100313

45701822

05520045

71084819

66002958

66002958

07062605

66001129

Snídaně pro kulturu

Akce YMCA na Orteňáku

Tvoříme spolu i sami

Rights4Kids-premiéra a reprízy na Praze 7

Redakce České galerie - výstava Skupiny F

Female Feats ( prac.název)

výstavní a vzdělávací program galerie Stone
Projects

PARTITURA IX

Vyčaruj si neděli

lítost – Výstavní Plán 2019

Z Holešovic do gulagu: pražské křtiny knihy
Larysy Henijuš

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 3. 2019

15. 9. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 6. 2019

1. 6. 2019

1. 1. 2019

2. 1. 2019

31. 12. 2019

Projekt Snídaně pro kulturu je platformou pro vzdělávání a networking kulturních manažerů. Projekt zahrnuje cyklus
deseti ranních setkání v CSU DOX: každý měsíc prezentuje vybraný host jedno téma (např. dobrovolnictví v kultuře,
vizuální branding apod.). Úlohou prezentace je dané téma přiblížit na příkladu z praxe, podělit se s účastníky setkání o
své know-how, představit úspěšné kroky i překážky. Snídaně budou probíhat i v Ostravě a v Brně, ve stejném formátu.
Projekt tak bude mít celorepublikový rozměr, a to prostřednictvím online platformy se záznamy jednotlivých prezentací a
diskuzí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

95 000

60 000

16 000

31. 12. 2019

Projekt je zaměřený na podporu komunitního života v městské části. Plánujeme uspořádat dvě veřejné akce na Ortenově
náměstí. Jedná se o již tradiční akce - Orteňák žije a Narozeniny Dixie. Orteňák žije pořádáme k příležitosti oslavy
začátku letních prázdnin. Na akci se podílí několik dalších místních organizací věnujících se dětem a mládeži, nabídnou
zde své vlastní aktivity. Narozeniny Dixie jsou oslavou začátku našeho působení na Praze 7. Kromě nabídnutí prostoru
pro setkání a volnočasových aktivit mají za cíl informovat o činnosti klubu veřejnost a potenciální zájemce o naše služby.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

60 760

23 000

9 000

31. 12. 2019

Záměrem projektu je nabídnout kulturní zážitky znevýhodněným dětem, které navštěvují klub Dixie. Jedná se jak o aktivní
vytváření, tak o nabídku zážitku umění na profesionální úrovni. Děti a mládež, které užívají naše služby, pochází často z Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
nedostatečně podnětného prostředí, případně si některé aktivity nemohou dovolit vzhledem k ekonomické situaci rodiny. spojených s realizací.

55 600

20 000

8 000

31. 12. 2019

Dvouletý mezinárodní projekt Rights4Kids probíhá v Čechách pod vedením Performality. Má 5 fází:
1. workshopy pro mládež v dětském domově v Klánovicích
2. příprava autorské inscenace na základě podnětů z workshopů
3. premiéra a reprízy na Praze 7
4. mezinárodní festival pro mládež v Aténách
5. e-learning
Projekt "Rights4Kids-premiéra a reprízy na Praze 7" se týká bodů 2. a 3.
V holešovickém Cross Attic budou realizovány přípravy scénáře a scény, zkoušky inscenace, premiéra a reprízy jak v
Cross Attic tak i v dalších prostorách, v rámci kterých chceme rozšířit svou působnost v rámci MČ Prahy 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

306 000

108 000

26 000

30. 9. 2019

Redakce České galerie vydává přehledy výstav Pražské galerie a galerie České republiky v nákladu 10 000 ks (zahrnuje
českou i anglickou verzi) a distribuuje je po území ČR s důrazem na Prahu. Díky vlastnímu kulturně zpravodajskému
portálu ceskegalerie.cz máme značný vlastní potenciál pro oslovení široké veřejnosti. Redakce také sdružuje tvůrčí
osobnosti se zkušeností s duševním onemocněním ve Skupině F, jejichž činnost plánuje představit také občanům Prahy
7. Cílem výstavy je především seznámení občanů MČ Prahy s tvorbou členů Skupiny F a podporujících umělců.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

344 000

90 000

23 000

30. 11. 2019

Předmětem žádosti je vytvoření další autorské a celovečerní inscenace souboru Holektiv. Výchozím tématem projektu je
život, osobnost a doba Boženy Laglerové, naší první české aviatičky. Zásadním prvkem inscenace je nezměrná touha po
prvenství, která je u Laglerové a dalších velikánek velmi zřetelná. Snaha o získání uznání a touha po výjimečnosti
zůstává po generace neměnná. Téma prvenství a úspěchu je tedy více než aktuální i pro naši dobu. Dobu, kde cena za
úspěch může být ta nejvyšší, stejně jako tomu bylo i v případě prvních pilotek a pilotů.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

289 000

80 000

21 000

31. 12. 2019

Předmětem činnosti galerie Stone Projects je kontinuální prezentace umělecké tvorby etablovaných i nejmladších autorů
v prostorách SP (5 výstav a 2-3 akce menšího rozsahu), na externích domácích i mezinárodních projektech. Cílem je
vytvořit platformu pro mezioborovou a mezigenerační reflexi a prezentaci českého současného umění v mezinárodním
kontextu. Spolupráce místních a zahraničních kurátorů umožňuje prezentaci tvorby autorů ve dvojí perspektivě,
neformální vzdělávání prostřednictvím organizace artist talk, prohlídky ateliérů a propojování s osobnostmi nejmladší
české výtvarné scény.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

135 000

100 000

26 000

31. 12. 2019

Cílem projektu je realizace již devátého a velmi úspěšného festivalu profesionálního tanečního divadla (nejen) pro děti
v prostoru Studia ALTA na podzim roku 2019. Jedná se o ucelenou nabídku profesionálních interaktivních představení a
divadelních dílen v logické návaznosti a v atraktivní scénografii. Představení budou doplněna inscenacemi studentů
základních, středních a vysokých uměleckých škol a tradičně dalším doprovodným programem – koncerty, komorními
vystoupeními, výstavami, dílnami (včetně workshopů určených pro pedagogy) a o diskuse pro studenty uměleckých
středních a vysokých škol.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

462 000

95 000

25 000

31. 12. 2019

Taneční studio Light vytvoří atraktivní nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v Praze 7. Nabídne jim aktivní
seberealizaci prostřednictvím osobní spolupráce s profesionálními umělci. Nabízená interaktivní představení jsou
založena na podstatných společenských tématech a nabízejí dětem prostředky umění hledat možná řešení aktuálních
problémů v bezpečí divadelní fikce.
Taneční studio Light uvede v rámci podzimního víkendu čtyři reprízy dvou interaktivních inscenací, inspirovaných příběhy Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Otfrieda Preusslera - Hodně malá čarodějnice a Krabat. Každá repríza bude obohacena dílnou.
spojených s realizací.

170 000

51 000

13 000

31. 12. 2019

Cílem projektu je vytvořit profesionální platformu pro kulturní experimentování, která je k dispozici nejen odborníkům, kteří
se zaměřují na umění a design, ale i pro profesionály, kteří se nacházejí mimo tyto předměty, jako je architektura, tanec,
věda a divadlo a která ve svém středu vytváří kritickou diskuzi s publikem. Vizí tohoto projektu, je rozšířit aktuální a
relevantní globální a lokální myšlenky a trendy a v úzkém kontaktu s historickými reáliemi vytvořit mezinárodní a
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
mezigenerační diskuzi, která vytvoří bezpečný prostor pro kritické a analytické debaty.
spojených s realizací.

1 235 900

100 000

25 000

31. 8. 2019

Začátkem r. 2019 má vyjít knižní publikace Paní doktorova 0-287, aneb z Československa do gulagu. Jsou to memoáry
významné běloruské básnířky Larysy Henijuš, která bydlela v ul. Heřmanova 7. Česky překlad vznikl s přispěním MČ
Prahy 7. V rámci propagace knihy a šíření vědomostí o zástupcích národnostních kultur chceme: a) organizovat
tematické setkání a čtení ve vzdělávacím a kulturním centru Přístav 7, b) aktualizovat článek o básnířce na české
wikipedii, c) provést badatelskou práci ohledně neobjevených českých překladů veršů Henijuš s následující publikaci na
stránkách Hobuletu.

10 000

8 000

5 000

146 023 285

8 228 071

2 179 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.
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PROGRAMOVÁ DOTACE - SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDSZ-001

2019-PDSZ-002

2019-PDSZ-003

2019-PDSZ-004

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-005

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-006

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-007

2019-PDSZ-008

2019-PDSZ-009

2019-PDSZ-010

2019-PDSZ-011

2019-PDSZ-012

2019-PDSZ-013

2019-PDSZ-014

2019-PDSZ-015

2019-PDSZ-016

2019-PDSZ-017

2019-PDSZ-018

2019-PDSZ-019

ŽADATEL

PROGRAM

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

Otevřené srdce, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

ACORUS, z. ú.

GALIUM - domácí péče, s.r.o.

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Ruka pro život o.p.s.

ERGO Aktiv, o.p.s.

ERGO Aktiv, o.p.s.

ERGO Aktiv, o.p.s.

Cesta domů, z.ú.

HEWER, z.s.

Cesta domů, z.ú.

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s.

Židovská obec v Praze

DOMUS VITAE, z.ú.

Cesta domů, z.ú.

Hospic Štrasburk o.p.s.

IČO
ŽADATELE

26546841

25755277

67365256

27189996

26623064

27017699

26554364

26554364

26554364

26528843

66000653

26528843

26611716

26611716

28931106

00445258

04266676

26528843

61383457

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené
srdce

Předškolní klub v Azylovém domě Za
Papírnou 7

ACORUS - poradna pro osoby ohrožené
domácím násilím

GALIUM - následná domácí péče

Poskytování komplexních služeb osobám s
poruchami autistického spektra z MČ Praha 7

Denní stacionář Praha

Končím s nemocí

Do práce s hendikepem

Specializovaná poradna pro osoby se
získaným poškozením mozku

Odlehčovací služby Cesty domů

Osobní asistence pro občany MČ Praha 7

Poradna Cesta domů

Tichá linka

Sociální rehabilitace

Trénink pracovních a sociálních dovedností

KDP EZRA – sociální a zdravotní péče se
zvláštním zřetelem k potřebám přeživších
holocaust

Mentoring dětí seniory dobrovolníky v prvním
pololetí 2019

Domácí hospic Cesta domů

Terminální onkologický hospic

DATUM
ZAHÁJENÍ

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

DATUM
UKONČENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

31. 12. 2019

Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce má pronajato 15 ubytovacích jednotek v objektu MČ Praha 7, Za
Papírnou 144/7. Klientům AD, kteří jsou z Prahy a z nemalé části z Prahy 7 poskytuje sociální služby, jelikož se jedná o
osoby v krizi. Dále je v objektu 9 sociálních bytů MČ Praha 7 s jejichž obyvateli v případě potřeby pracujeme na základě
Dohody o podpoře a pomoci, která je uzavřena s MČ Praha 7. Datace bude použita na provozní náklady AD.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4 693 300

60 000

45 000

31. 12. 2019

Předškolní klub zřizovaný společností ČVT je zaměřen na děti od 3 let z nepodnětného prostředí resp. z prostředí
sociálně vyloučeného. Pomáháme dětem, které z různých důvodů nezapadají do kolektivu dětí MŠ nebo ZŠ, navíc je u
nich předpoklad, že budou terčem útoků na hranici šikany z důvodu jejich nedostatečné přípravy z rodiny. Cílem klubu je
podchytit děti a pomoci jim překonat vzdělanostní a návykové hendikepy, které si nesou z rodin. Tak, aby v běžné MŠ
nebo v ZŠ neprožívaly stres z vlastní nedostačivosti a vytvořily si pozitivní postoj ke vzdělávání.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

705 880

96 000

45 000

31. 12. 2019

ACORUS – poradna pro osoby ohrožené domácím násilím (DN) je prvotním místem, kam se mohou zájemci o pomoc
obrátit. Cílem projektu je poskytnout ohroženým osobám včasnou víceúrovňovou komplexní pomoc v překonávání
nepříznivé sociální situace. Výsledný cíl s přímým dopadem na oběti DN: posílení schopnosti řešit situaci vlastními silami,
stabilizace psychického stavu, sociální a právní situace a život bez násilí.
Základní poskytované činnosti:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
- pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů.
spojených s realizací.

1 405 464

43 800

36 000

31. 12. 2019

Opakovaný projekt, který představuje následnou domácí péči o obyvatele Prahy 7. Důraz je kladen nejen na účinnou
pomoc zdravotně či sociálně handicapovaným klientům, ale i na zdravotně preventivní charakter péče: kvalitně vedená
domácí péče umí předcházet rehospitalizacím a komplikacím základních onemocnění. Domácí péče realizuje léčení
chronických zdravotních problémů, pomáhá v rekonvalescenci, ale také, v neposlední řadě, ošetřuje nemocné v samém
závěru života.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 464 000

30 000

27 000

31. 12. 2019

Cílem tohoto projektu je zkvalitnit život lidí s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin z Prahy 7 a umožnit jim
zapojení do každodenních činností tak, aby mohli žit, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. K tomuto účelu
využíváme komplexní celek našich služeb zahrnující psychologická diagnostická vyšetření, poradenství, ranou péči,
celkovou podporu rodin s dětmi s PAS, odborné sociální poradenství, vzdělávání odborníků pracujících s lidmi s PAS,
chráněné bydlení a zaměstnání, osobní asistenci, rekondiční pobyty či volnočasové aktivity.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

32 419 100

40 000

18 000

31. 12. 2019

Předmětem projektu je poskytování registrované sociální služby Denní stacionář Praha. Cílovou skupinou sociální služby
jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let, včetně lidí s poruchami autistického spektra. Posláním
sociální služby je pomáhat uživatelům dle jejich přání a potřeb smysluplně využívat volný čas, začlenit se do společnosti Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
a žít co nejsamostatněji. Sociální služba je poskytována spoluobčanům s trvalým bydlištěm v Praze 7.
spojených s realizací.

6 474 558

25 000

18 000

31. 12. 2019

Projekt spočívá v poskytování zdravotně rehabilitačních aktivit lidem se získaným poškozením mozku (ZPM) takovou
formou, aby mohli po dobu rehabilitace zůstat ve svém přirozeném prostředí – tzn. ambulantně nebo v domácím
prostředí. Využívá inovativní přístup, ve kterém zodpovědnost za výsledky přebírá uživatel a jeho rodina. Pracovníci,
uživatelé a jejich blízcí pracují jako tým. Aktivity jsou zaměřené na schopnosti a empowerment uživatele, na nácvik a
osvojení dovedností přímo v běžném životě, komunitní charakter, důraz na motivaci uživatele a komplexní řešení
problematických oblastí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 782 480

97 686

27 000

31. 12. 2019

Projekt „Do práce s hendikepem“ poskytuje lidem se získaným poškozením mozku specifickou podporu, která jim
pomáhá při návratu do aktivního života a zaměstnání. Pomocí rozvoje jejich dovedností pomáháme klientům, aby se z
role pacienta (často pasivně přijímajícího zdravotní péči a sociální služby) přesunuli do role aktivního jedince, který se
zapojuje do společenského a pracovního života a aktivně pracuje na odstraňování, případně kompenzaci získaných
hendikepů. Projekt pomáhá ve chvíli, kdy klient prošel intenzivním rehabilitačním procesem a měl by se znovu zapojit do
aktivního života.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

667 320

66 732

27 000

31. 12. 2019

Projekt „Specializovaná poradna pro lidi se ZPM“ spočívá v poskytování ucelených poradenských služeb pro osoby se
ZPM, zajištění koordinace dostupných rehabilitačních a podpůrných služeb a vytváření individuálních rehabilitačních tras
pro lidi se získaným poškozením mozku (ZPM). Záměrem projektu je díky včasnému poskytnutí odborných informací a
zajištění návaznosti rehabilitační vytvořit komplexní podpůrný systém a podpořit účinnost stávajících sociálních a
zdravotních služeb a zvýšit kvalitu života lidí se ZPM.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

201 000

62 010

0

31. 12. 2019

V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti o grant, Cesta domů provozuje mj. i terénní odlehčovací
služby, které mají za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu dlouhodobě nemocným, umírajícím a jejich blízkým.
Prostřednictvím odlehčovacích služeb jsme lidem, kteří jsou dlouhodobě nemocní nebo umírají, nápomocni v zachování
přirozených vazeb a umožňujeme jim žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme tak klientům při sebeobsluze, v
kontaktu s vnějším světem a podporujeme je v aktivizačních činnostech.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

5 344 708

100 000

0

31. 12. 2019

HEWER, z.s. je nestátní nezisková organizace, zabývající se poskytováním nepřetržité (tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
včetně svátků a víkendů) registrované terénní služby osobní asistence. Služba je určena klientům se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Obsahem služby osobní asistence je zejména pomoc klientovi při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
osobu, při osobní hygieně, oblékání, podávání stravy, ale také doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a podobně.
spojených s realizací.

1 009 340

30 000

27 000

31. 12. 2019

V oblasti přímé pomoci, která je předmětem předkládané žádosti, Cesta domů provozuje, kromě dalších aktivit, i odborné
sociální poradenství. Osobní, telefonické i internetové poradenství má za cíl poskytnout odbornou i lidskou podporu
umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují, a rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka. Služba je
poskytována zájemcům z celé České republiky zdarma.

5 769 524

100 000

18 000

31. 12. 2019

Podstatou služby je online tlumočení do znakového jazyka a online přepis tzv. „na dálku“. Tlumočník či přepisovatel se
nacházejí na jiném místě než klient, takže je lze využít i z druhého konce republiky a nemusejí neslyšícího doprovázet.
Prostřednictvím webkamery probíhá přenos znakového jazyka mezi neslyšícím a tlumočníkem a zároveň přenos mluvené
řeči pomocí běžného telefonu mezi tlumočníkem a slyšícím. U přepisu se mluvená řeč zobrazí neslyšícímu ve formě
přepsaného textu na displeji či monitoru zařízení.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

3 214 000

50 000

0

31. 12. 2019

Služba sociální rehabilitace je velmi významnou aktivizační službou, která podporuje neslyšící v hledání práce, v
komunikaci se zaměstnavateli. Pomáhá jim vytvořit vhodné podmínky na pracovišti, najít zaměstnání a udržet si ho a
zvýšit si své dovednosti a návyky. Pro neslyšící je služba sociální rehabilitace nenahraditelná, zaměstnání patří k
jednomu z parametrů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují kvalitu života a lidskou důstojnost.

5 544 000

50 000

0

31. 12. 2019

Cílem programu je praktický a teoretický výcvik rozvinout pracovní a sociální znalosti a dovednosti uživatelů služby se
sluchovým postižením, tak aby se zvýšila jejich šance získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Zároveň se
snažíme zvýšit dostupnost a kvalitu dané sociální služby, dle potřeb uživatelů služby. Naším cílem je co nejvíce
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
podporovat aktivitu a vlastní úsilí klienta, nevytvářet závislost na sociální službě, naučit klienta jednat samostatně.
spojených s realizací.

2 662 000

50 000

27 000

31. 12. 2019

KDP EZRA poskytuje integrovanou formu sociální a zdravotní péče. Služby jsou poskytovány osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Komplexnost služby (osobní asistence vč. základního sociálního poradenství, domácí zdravotní péče a
ergoterapie vč. půjčovny kompenzačních pomůcek) vnímáme jako zásadní výhodu služby. Nejen že umíme saturovat
většinu potřeb cílové skupiny v domácím prostředí. Zároveň v mnoha případech s jedním klientem pracují 2-4
profesionálové různých odborností.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

18 068 756

60 000

13 500

30. 6. 2019

Projekt je zaměřen na spolupráci seniorů a dětí ze sociálně slabších rodin. Dojde k propojení dvou velmi potřebných
skupin. Na jedné straně seniorů, kteří mnohdy zůstávají doma bez náplně svých dnů, cítí se nepotřební a často velmi
osamocení. Na druhé straně jsou děti, kterým chybí správné vzory v podobě prarodičů, vedení a pomoc ve chvílích, kdy
si nevědí rady. Tímto propojením dojde k oboustranně prospěšnému vztahu – senior se bude cítit potřebný, předá své
cenné zkušenosti, naučí mladé respektu ke stáří, pomůže ve chvílích, kdy dítě nemá kolem sebe nikoho z rodiny.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

671 378

87 200

13 500

31. 12. 2019

Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím
prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. Staráme se o dětské i dospělé pacienty. O
pacienta i pečující se stará multidisciplinární tým. Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci a v řešení
dalších - psychických, sociálních i duchovních - obtíží a v pomoci jejich blízkým.
Do péče je zapojen tým profesionálů z různých oborů, který podporuje nemocné a jejich blízké ve všech ohledech.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

20 653 143

100 000

0

31. 12. 2019

Účelem projektu Terminálního onkologického hospice Štrasburk je pomoc potřebným – nevyléčitelně onkologicky
nemocným pacientům (obvykle seniorům, nikoliv však výlučně), kterým již kausální léčba nemůže nabídnout účinné
řešení jejich onemocnění. Obsahem služeb hospice jsou zdravotní a sociální služby (obé na základě příslušné registrace,
které vyžadují personální zajištění služby a v souladu s nejvyššími standardy hospicové poskytování hospicové péče). V
důsledku jsou hlavním obsahem služeb onkologického hospicu pomoc a podpora onkologicky terminálně nemocným a
jejich příbuzným.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

24 757 171

50 000

0

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

8

2019-PDSZ-020

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

Česká asociace streetwork, o.p.s.

02032929

Restart Shop

1. 1. 2019

30. 6. 2019

Restart Shop je dobročinný obchod s darovaných zbožím, kde poskytujeme tréninková a podporovaná pracovní místa pro
osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci projektu žádáme o mzdu tréninkového
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
zaměstnance/kyně na jeden celý úvazek, hlavní pracovní poměr na dobu 6 měsíců.
spojených s realizací.

647 863

100 000

18 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

276 500

80 000

22 500

2019-PDSZ-021

7. Ochrana seniorů a mezigenerační
dialog

Iuridicum Remedium, z. s.

26534487

Právní pomoc a osvěta seniorům v oblasti
dluhové problematiky, exekucí a bydlení

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Projekt navazuje na stejnojmenné projekty realizované s podporou MČ Praha 7. Cílem projektu je poskytování
advokátního poradenství zaměřeného na seniory, kteří mají problémy s dluhy, exekucemi či bydlením. Vedle
jednorázových právních porad plánujeme i převzetí několika právních zastoupení. Dále bychom rádi nadále
spolupracovali na osvětových příspěvcích do rubriky Advokát radí časopisu Hobulet a na provozu naší webové poradny.
Podpora bude použita na kofinancování širšího projektu zaměřeného na uvedené aktivity podpořeného pravidelně od
roku 2014 ze strany MPSV.

2019-PDSZ-022

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever

04066103

Sociální integrace - celoživotní vzdělávání
osob s mentálním a kombinovaným postižením 1. 1. 2019

31. 12. 2019

Vzdělávání v kurzech základního trivia a vaření, které vede k samostatnosti a komunikativnosti ve společnosti. Příprava
na bydlení v chráněných bytech. Orientace v přípravě stravy, stolování.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

50 300

27 000

9 000

31. 12. 2019

V Centru LOCIKA pomáháme dětem, které zažívají domácí násilí (DN), obnovit pocit bezpečí a zdravé vztahy v rodině.
Pracujeme s celou rodinou v zájmu dítěte. Projekt poskytne včasnou a účinnou pomoc 15 dětem a jejich rodičům z Prahy
7 v rozsahu 250 JOV (jednotka odb. výkonu) tak, aby byly sníženy dopady násilí na psychosociální vývoj dětí. Projekt
rovněž prohloubí a zefektivní odbornou spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dětí na Praze 7 i vzájemnou
spolupráci členů komunitní skupiny KOS pro prevenci DN tak, aby bylo zabezpečeno rychlé a účinné řešení případů
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
násilí v rodině.
spojených s realizací.

525 475

88 900

45 000

31. 12. 2019

Projekt si klade za cíl motivovat klienty BONA, o. p. s. k většímu zájmu o své zdraví a stravovací návyky a to
prostřednictvím edukačních aktivit (přednášky) a spoluprací s nutričním terapeutem, který bude při svém působení v
organizaci zároveň vzdělávat pracovníky přímé péče, aby byli lépe schopni pracovat s motivací klienta. Lidé s duševním
onemocněním se často potýkají s dalšími přidruženými nemocemi, které jsou průvodním jevem psychiatrické diagnózy,
např. obezitou. Ta je zapříčiněna jak užíváním psychofarmak, tak nedostatkem pohybu, což dále může vést k
negativnímu prožívání sebe sama.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

49 700

43 600

27 000

31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je pomoci klientům s trvalým bydlištěm v MČ Praha 7 přestěhovat se zpět do lokality, kterou znají,
mají zde příbuzné nebo přátele a propojit je s nimi a s jejich komunitou tak, aby byli schopni samostatně fungovat v
prostředí, které pro ně není neznámé. Toho chceme dosáhnout spoluprací se zprostředkovatelem bydlení, který pro nás
bude vyhledávat aktuální příležitosti pronájmů, což nám poskytne větší flexibilitu v řešení bytové situace klientů.
Problémem pro nás jsou současné podmínky, tedy nedostatek sociálních bytů a vysoké komerční nájmy.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

55 000

50 000

0

31. 12. 2019

Projekt Poradna Alma je adiktologickou ambulancí s následnou péčí, který se dlouhodobě (od roku 2009) věnuje
závislostní problematice, její léčbě a doléčování a to především v oblasti alkoholových závislostí. Primárně jsou klienty
zařízení osoby, ženy, u kterých se závislost projevuje nadužíváním alkoholu, ale objevují se i klienti s primárně jiným
typem návykové látky než je alkohol, stejně tak do zařízení docházejí i muži. Jedná se o klienty v léčbě i doléčování.
Klienti se k nám dostávají prostřednictvím OSPOD městských částí Prahy, PN (PN Bohnice, Apolinář) a psychiatrických
ambulancí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

3 046 000

40 000

27 000

31. 12. 2019

Dílna Gawain, z.s. je sociálně terapeutická dílna, která poskytuje ambulantní službu lidem s mentálním, tělesným a
kombinovaným postižením. Provozujeme dvě rukodělné řemeslné dílny – textilní a dřevařskou. Tyto dílny využívá každý
den 17 uživatelů služby. Městskou část Prahy 7 chceme požádat o příspěvek na nájem a energii.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

3 362 000

60 000

18 000

31. 12. 2019

Psychosociální podpora pro rodiny je registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v rámci
Krizového centra pro rodinu organizace Cestou necestou. Služba je určena rodinám s dětmi z hl.m.Praha, kterou
ovlivňuje dlouhodobá sociálně nepříznivá situace a rodina ji není schopna řešit vlastními silami. Děti jsou ohroženy
zanedbáváním či odebráním z rodiny. Základním cílem je posílit rodinu takovým způsobem, aby byla schopna plnit své
základní funkce a zvládala běžné činnosti spojené s každodenním životem a péči o dítě. Služba je realizována
ambulantní a terénní formou.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

566 000

50 000

27 000

31. 12. 2019

Služba pro rodinu a dítě je zaměřena na podporu rodin s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a
stabilní prostředí pro vývoj svých dětí. Jedná se o přímou asistenci a podpůrné aktivity v rodinách (soc. aktivizační
činnosti, skupinový program zaměřený na pozitivní rodičovství, semináře pro rodiče, asistované kontakty, řešení sporů,
aktivity pro děti). Služby jsou terénní a ambulantní. Hlavním cílem projektu je vybavit rodiče dovednostmi a důvěrou,
kterou potřebují k tomu, aby mohli zvládat rodičovskou roli a výchovu svých dětí a děti mohly vyrůstat v biologické rodině.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 987 213

96 600

18 000

31. 12. 2019

Centrum denních služeb Černý Most využívá 12 až 14 uživatelů z různých částí Prahy. Jeden z nich má bydliště na
území MČ Praha 7. Jde o osoby s tělesným a kombinovaným postižením s různým stupněm závislosti. Služba je otevřena
celoročně s přihlédnutím na letní měsíce, kdy není z důvodů dovolených využívána v celé kapacitě. Zaměřujeme se na
aktivizaci osob bez uplatnění na trhu práce, přestože jsou v produktivním věku. Podporujeme udržení či rozvoj pracovních
návyků (jako je práce s časem, příprava a úklid pracovního prostředí, ergoterapie). Nabízíme individuální a skupinové
programy.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

1 990 308

20 000

0

31. 12. 2019

Službu Krizová pomoc poskytujeme matkám s dětmi, širším rodinám, případně těhotným ženám, které jsou ohroženy na
zdraví nebo na životě akutní krizovou situací, a které nemají možnost řešit tuto krizovou situaci vlastními silami a
prostředky. Krizová pomoc je poskytována osobám z celého hlavního města Prahy. Přestože je krizový byt situován na
území MČ Praha 8, každoročně slouží i sociálně znevýhodněným občanům z městské části Praha 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 249 604

20 000

18 000

31. 8. 2019

Jednou z našich poskytovaných služeb je Sociální rehabilitace - oblast práce. Díky tomuto projektu bychom chtěli
dovybavit naše chráněná pracoviště - textilní a sklářskou dílnu skříňkou na osobní věci klientů a ergonomickými
pracovními židlemi, které by poskytly lepší pracovní komfort klientům docházejícím do dílen a sloužily jako jeden z
prostředků prevence bolesti zad. Skříňka slouží k zabezpečení věcí klientů během práce ve sklářské dílně.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

8 911 162

50 000

0

31. 12. 2019

Ateliér radostné tvorby pro kreativní výtvarnou tvorbu je otevřen pro klienty s mentálním handicapem a s chronickým
duševním onemocněním. Lidé, kteří mají handicap vůči okolnímu světu, nalézají v tvůrčí činnosti své přednosti,
uvědomují si je, což podporuje jejich obecné sebevědomí. Ateliér je otevřen denně, 15 klientů sem dochází každý den, 1x3x týdně, veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Činnost ateliéru A.R.T. je svým pojetím obvyklá v
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
evropském měřítku, avšak ojedinělá v ČR.
spojených s realizací.

712 800

80 000

27 000

31. 12. 2019

Obsahem projektu je zajištění provozu Sociálně aktivizačních služeb v Centru sociálních služeb pro osoby se sluchovým
postižením v České unii neslyšících Praha (zkráceně SAS CSS ČUN Praha). Cílem projektu je napomáhat těmto
spoluobčanům, a to zejména lidem neslyšícím, při odstraňování komunikačních a informačních bariér vyplývajících z
tohoto typu postižení a způsobu života neslyšících.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

3 441 173

25 000

9 000

31. 12. 2019

Cílem projektu je snížit zdrav. a soc. rizika starších a zdravotně postižených osob, kterým umožňuje žít bezpečně, ve
vlastním domově. Terénní služba – poskytována v bytě uživatele, dispečink v sídle žadatele je v provozu nepřetržitě.
Součásti: 1/ tísňové tlačítko: uživatel nosí stále u sebe, v případě potřeby jej stiskne a propojí se s dispečinkem, který
zajistí pomoc. 2/ čidlo pohybu: monitoruje pohyb v bytě uživatele a spustí alarm i v případě, že uživatel není schopen
stisknout tlačítko sám. 3/ Pravidelné obvolávání 1x týdně - funkce prevence+poradenství. 4/ Uložení klíčů na dispečinku.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

14 843 680

82 000

0

31. 12. 2019

Registrovaná sociální služba Raná péče působí terénní formou v krizové situaci, ve které se rodiny po narození dítěte s
postižením ocitají, podpůrně a prorodinně. Je účinnou prevencí umístění dítěte do ústavního zařízení a jeho celoživotní
závislosti na státním sociálním systému.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

11 315 627

10 000

9 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4 833 087

40 000

9 000

2019-PDSZ-023

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-024

2. Zdravotně - preventivní programy

2019-PDSZ-025

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

2019-PDSZ-026

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-027

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-028

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

2019-PDSZ-029

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

2019-PDSZ-030

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-031

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-032

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-033

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

2019-PDSZ-034

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-035

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-036

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-037

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-038

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-039

7. Ochrana seniorů a mezigenerační
dialog

Centrum LOCIKA, z.ú.

BONA, o.p.s.

BONA, o.p.s.

Centrum ALMA, z.ú.

Dílna Gawain, z.s.

Cestou necestou, z.ú.

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Diakonie Církve bratrské

KOLPINGOVA RODINA PRAHA 8

BONA, o.p.s.

ALTÁN ART, z.s.

Česká unie neslyšících, z.ú.

ŽIVOT 90, z.ú.

Diakonie ČCE - středisko Praha

Česká unie neslyšících, z.ú.

Otevřené srdce, o.p.s.

Elpida, o.p.s.

05268800

25732587

25732587

22665005

26604655

22895299

45248842

45250855

49367404

25732587

22753966

00675547

00571709

62931270

Včas a spolu III. – pomoc dětem ohroženým
domácím násilím na Praze 7

Zdravé tělo pro zdravou duši

Bydlení na Sedmičce - dostupné bydlení pro
klienty z MČ Praha 7

Poradna ALMA

Dílna Gawain

Psychosociální podpora pro rodinu

Silní rodiče - silné děti - Služba pro rodinu a
dítě

Centrum denních služeb Černý Most

Kolpingův dům - krizová pomoc

Zdravé sezení a bezpečnost v textilní a
sklářské dílně

Celoroční činnost Ateliéru radostné tvorby

Provoz sociálně aktivizačních služeb pro
neslyšící a osoby se sluchovým postižením

Tísňová péče pro občany Prahy 7

Raná péče pro rodiny MČ Praha 7 - 2019

1. 1. 2019

1. 4. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 4. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

00675547

Tlumočnická služba ČUN

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Cílem projektu je hájit zájmy a práva osob se sluchovým postižením a poskytnout těmto osobám možnost plnohodnotné
komunikace v jejich vlastním jazyce (českém znakovém jazyce). Neslyšící mohou prostřednictvím tlumočníka překonávat
komunikační bariéry, čímž je podpořeno přirozené zapojení těchto osob do majoritní společnosti slyšících.

26546841

Internet pro obyvatele sociálních bytů a
azylového domu v objektu Za Papírnou 144/7,
Praha 7
1. 1. 2019

31. 12. 2019

Zajištění provozu internetu v objektu Za Papírnou 144/7, Praha 7, pro obyvatelé sociálních bytů a AD. Měsíční údržba sítě
a dvou PC činí 1750,-Kč měsíčně. Poplatky za internet hradí AD.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

25 800

21 000

0

20. 12. 2019

Život začíná v 60ti je celoroční program pro aktivní seniory, který jim přináší vzdělávací a osvětové kurzy, kulturní akce a
příležitosti pro zapojení do místního společenství a mezigeneračních mini-projektů. Podporuje seniory v jejich
samostatném a plnohodnotném životě i po 60ti, pomáhá předcházet krizovým životním situacím a chránit seniory před
zneužitím jejich důvěry či neznalosti. Rozšiřováním základny aktivních a vitálních seniorů, kteří mají mladším stále co říct,
zlepšujeme obraz seniorů ve společnosti a pomáháme jim získat přirozené a respektované místo ve společnosti.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

470 888

100 000

0

27948706

Život začíná v 60ti

2. 1. 2019

9

2019-PDSZ-040

2019-PDSZ-041

2019-PDSZ-042

2019-PDSZ-043

5. Podpora programů pro rizikovou a
sociálně znevýhodněnou mládež ve věku
13-26 let

7. Ochrana seniorů a mezigenerační
dialog

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-044

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-045

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

Prostor plus o.p.s.

Moudrá Sovička z.s.

Asistence, o.p.s.

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

EDA cz, z.ú.

26594633

03757170

63830540

69780145

24743054

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE
Praha 5
71197613

Pilot

Hodinový ajťák pro seniory na Praze 7

Služby občanům MČ Praha 7

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
- azylový dům
1. 1. 2019

Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a
kombinovaným postižením žijící na území
Prahy 7

Multi senzorická pomůcka

1. 1. 2019

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Projekt Pilot se zaměřuje na ohrožené rodiny a děti, které se potýkají s různými druhy nepříznivých situací, které jen
obtížně mohou řešit vlastními silami a ocitají se tak v péči OSPOD. Projekt podporuje a navazuje na práci pracovníků
OSPOD, na jejichž poptávce program Pilot vznikl v roce 2012. Projekt vychází z potřeb cílové skupiny. Poskytuje jim
intenzivní a dlouhodobou terapeutickou podporu zaměřenou na samotné psychické zvládání aktuální nepříznivé situace,
prodělaných krizí či vyrovnávání se s narušenými vztahy či traumatem v rodině.

31. 12. 2019

Hodinový ajťák pomáhá řešit konkrétní potíže přímo na zařízení starších lidí, přímo u nich doma nebo na předem
určeném místě. Úkolem a cílem Hodinového ajťáka je pomoci uživatelům dané zařízení (pc, notebook, tablet, telefon)
nebo službu (internet, email, bezpečnost) nastavit takovým způsobem, aby ji mohli správně a efektivně využívat. Naučit je
dané zařízení a službu ovládat. Vytvořit si postup/manuál, kterému budou rozumět a který si dokáží přečíst. Služba
Hodinový ajťák je proto vhodná jako důležitý doplněk k počítačovým kurzům. Mnohdy pomůže, že vědí, že se mají na
koho obrátit.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

31. 12. 2019

Obsahem a účelem projektu je poskytování služby osobní asistence pro dva občany MČ Praha 7 s těžkým zdravotním
postižením. Osobní asistence je službou, která pro člověka s tělesným a kombinovaným postižením představuje možnost
aktivního zapojení v běžném životě. Díky této službě mohou lidé s postižením zabezpečovat své základní potřeby
(hygiena, sebeobsluha, vyřizování osobních záležitostí např. u lékaře či na úřadě), chodit do školy, do práce a věnovat se Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
svým zájmům. Osobní asistence je pro lidi s postižením službou v podstatě nezbytnou pro běžný život.
spojených s realizací.

31. 12. 2019

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je poskytovatelem sociální služby azylový dům. Zařízení azylového domu
poskytuje služby široké cílové skupině, do které patří především rodiny s dětmi (ale také jednotlivci pečující o děti), které
se nacházejí v složité sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem služby je poskytnout těmto rodinám přechodné
ubytování, zázemí a podporu, která je směřována k řešení této nepříznivé životní situace. Přechodné ubytování je
poskytováno maximálně na dobu jednoho roku, kapacita azylového domu je 84 lůžek.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 744 000

37 000

22 500

47 500

38 000

0

109 140

47 000

18 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

14 548 000

20 000

18 000

31. 12. 2019

Cílem projektu je zajistit ranou péči v plném rozsahu 2 konkrétním rodinám s bydlištěm na Praze 7, případně zajistit
kapacitu pro přijetí dalších klientů z této městské části, pokud by o služby rané péče rodiče či zákonní zástupci projevili
zájem. Raná péče – preventivní terénní sociální služba - je základním kamenem všech sociálních služeb. Naše úsilí
především směřuje k posílení kompetencí rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo odsouzeno k životu v ústavním
zařízení. Díky poskytování služby rané péče dochází k menší závislosti rodin dětí s postižením na sociálním systému.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

93 912

18 500

13 500

31. 12. 2019

Rádi bychom Vás v požádali o podporu pro naši školu. Ve Vaší městské části má trvalé bydliště žačka naší školy Hana
Švandová, Umělecká 584/13, 170 00 Praha 7 Holešovice. Do třídy kterou navštěvuje bychom chtěli zakoupit skřínku flexi
relax se skluzavkou která slouží jako multi senzorická pomůcka. Cena téhle pomůcky je kolem 10 000 Kč. Budeme
vděční za jakoukoli pomoc. S pozdravem Mgr Milan Černý, ředitel školy.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

8 000

8 000

0

7 790 298

40 000

13 500

2019-PDSZ-046

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

Hornomlýnská, o.p.s.

01615939

Poskytování osobní asistence dětem se
zdravotním a kombinovaným postižením

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Cílem projektu je podpora dětí se zdravotním a kombinovaným postižením z Prahy a Středočeského kraje prostřednictvím
sociální služby osobní asistence. Osobní asistence těmto dětem umožňuje vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny, protože
rodiče mají díky osobní asistenci čas pro sebe a možnost odpočinku od náročné péče. Osobní asistence probíhá nejen v
domácnosti, ale také ve školských zařízeních a formou doprovodů na volnočasové aktivity. Děti jsou s ohledem na jejich
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
zdravotní stav podporovány v rozvoji samostatnosti a začleňovány mezi své vrstevníky.
spojených s realizací.

2019-PDSZ-047

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

Fokus Praha, z.ú.

45701822

Zajištění provozu terénního komunitního týmu
na Praze 7
1. 1. 2019

31. 12. 2019

Komunitní tým Karlín Fokusu Praha poskytuje terénní sociální služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním na
Praze 7. Tyto služby pomáhají lidem vést samostatný život v místní komunitě a redukují počet hospitalizací.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 901 897

100 000

45 000

31. 12. 2019

Program Pět P je dobrovolnický program, kdy se 1 dobrovolník věnuje jednomu potřebnému dítěti ve věku 6-15 let,
dlouhodobě, min,. po dobu 1 roku. Program je pověřen k sociálně právní ochraně dětí, akreditován dle zákona o
dobrovolnické službě a řízen kvalifikovanými pracovníky (sociální pracovnice). Dokumentace je vedena formou
individuálních spisů. Pracuje na základě individuálního plánování služby s cílem umožnit uživateli vést běžný život ve
svém přirozeném prostředí. Podporuje uživatele v zapojení se do místní komunity a předchází tak jeho vyloučení ze
společenského života.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

124 500

69 750

15 000

31. 12. 2019

Obsahem projektu je poskytování základních činností sociální služby v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Dixie
dle zákona č. 108/2006 Sb., a to ambulantní i terénní formou. Obě formy poskytování služby jsou v provozu celoročně.
Služba je poskytována na území Prahy 7 již od roku 2009. Jedná se o jediné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v
této lokalitě.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

2 387 819

83 900

50 000

31. 12. 2019

Posláním Domova svaté Rodiny je formou dostupné celoroční pobytové služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné
prostředí rodinného charakteru osobám s mentálním postižením s nabídkou běžných příležitostí k sociálnímu
začleňování. Tuto péči poskytujeme ve dvou zařízeních (Domov v Liboci a Domov na Petřinách). Podle trvalého bydliště
patří naši klienti do různých městských částí Prahy a to i Prahy 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

49 879 000

40 000

9 000

31. 12. 2019

Projekt realizuje provoz pohybového centra pro děti ve věku 3-15 let se zrakovým a kombinovaným postižením. Pohybové
centrum je prostor, kde se mohou děti se zrakovým a kombinovaným postižením beze strachu pohybovat, bezpečně
poznávat okolní prostředí a smysluplně trávit volný čas, ať už samy, nebo v doprovodu svých rodičů, asistentů, učitelů
apod. Je jen velmi málo míst, kde by tyto děti a jejich rodiny mohly trávit čas zdravým pohybem a tento projekt jim výrazně
zlepší dostupnost sportovních aktivit. Projekt poskytne možnost pohybu až 7 dětem se zrakovým a kombinovaným
postižením z Prahy 7.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

61 104

46 000

0

31. 12. 2019

Projekt „Integrační školičky Smíšek pro děti v péči OSPOD Prahy 7“ zahrnuje komplexní rozšiřující služby pro předškolní
děti a jejich rodiče primárně ze znevýhodněného prostředí. Jedná se o celotýdenní rozšiřující vzdělávací aktivity pro děti
3-6 let pod vedením pedagogických pracovníků a speciálního pedagoga, dále podporu sociálního pracovníka pro rodiče
při řešení krizových situací v rodině a vzdělávací a diskusní semináře pro rodiče. Převážně se jedná o děti nenavštěvující
z různých důvodů žádné předškolní zařízení (nedostatek míst, nezájem děti přijmout).

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

147 700

26 400

0

31. 12. 2019

Náš Slunovrat je projektem komplexní komunitní podpory důstojného života osob s omezenou soběstačností. Podporuje
důstojný a bezpečný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí. Působí ve prospěch občanů Prahy 7 a je v
souladu s aktuálními potřebami MČ Prahy 7. IZSS je poskytovatelem registrované sociální služby tísňová péče,
registrovaným Magistrátem hl. m. Prahy pod identifikačním číslem 8479033. Služba Náš Slunovrat je terénní sociální
službou, její součástí je registrovaná služba tísňové péče. Služba je poskytována distančně, prostřednictvím mobilních
komunikačních zařízení.

Žádost vyřazena z důvodu nesplnění formálních náležitostí dle Pravidel městské části
Praha 7 pro poskytování dotace, konkrétně nedodání validní povinné přílohy - potvrzení o
podání žádosti - chybějící podpis žadatele a datum podání.

4 988 000

98 750

0

282 698 172

2 955 828

830 000

2019-PDSZ-048

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-049

3. Podpora provozu zařízení
zdravotnických a sociálních služeb pro
občany Prahy 7

2019-PDSZ-050

2019-PDSZ-051

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-052

1. Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

2019-PDSZ-053

4. Podpora terénní práce a služeb,
zaměřených na osoby sociálně
vyloučené, sociálním vyloučením
ohrožené nebo osoby s psychiatrickým
onemocněním

CELKEM

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.

YMCA Praha

Arcidiecézní charita Praha

OSVĚTA z.s.

Občanské sdružení Smíšek, spolek

Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.

67779751

26529122

43873499

05978548

27021246

06229654

Podpora pro sociálně a zdravotně
znevýhodněné občany Prahy 7

1. 1. 2019

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dixie 1. 1. 2019

Domov svaté Rodiny

Pohybové centrum pro děti se zrakovým a
kombinovaným postižením Prahy 7

Integrační školičky Smíšek pro děti v péči
OSPOD Prahy 7

Náš Slunovrat

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

10

PROGRAMOVÁ DOTACE - SPORT
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDS-001

2019-PDS-002

2019-PDS-003

2019-PDS-004

2019-PDS-005

ŽADATEL

PROGRAM

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

LUDUS MAGNUS, z.s.

TJ Slavoj Holešovice, z.s.

Junák - český skaut, středisko Vatra Praha, z. s.

Mgr. Robert Turák

Česká asociace cheerleaders,z.s.

IČO
ŽADATELE

03578151

62938177

17047889

04984528

26546612

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

Sportovní kurzy při školách P7

Celoroční činnost v oddílech všestrannosti

Podsadové stany na letní tábor

Fotbalové tréninky pro děti

Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu

DATUM
ZAHÁJENÍ

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

6. 1. 2019

11. 5. 2019

DATUM
UKONČENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

31. 12. 2019

Spolek Ludus Magnus se již čtvrtým rokem věnuje pravidelné sportovní činnosti organizací celoročních kurzů inline
bruslení a gymnastiky při základních a mateřských školách. Projekt je určen pro děti ve věku od 3 do cca 11 let (od
nástupu do MŠ do ukončení 1. stupně ZŠ). Jeho cílem je vzbudit u těchto dětí nadšení a zájem o trávení volného času
sportovní aktivitou a také rozvíjet jejich pohybové dovednosti.

Dotační komise doporučuje poskytnutí dotace v poměrné výši za účelem podpory akce na
úhradu nákladů spojených s realizací.

360 000

100 000

10 000

31. 12. 2019

Pravidelnost cvičení je základem k našemu cíli - nezbytnému začlenění pohybu do běžného života u velkého množství
dětí. Pro rodiče dětí (2-12 let), které u nás mohou dlouhodobě navštěvovat oddíly RD,PD, žactvo a SG, představuje toto
cvičení nabídku pro smysluplné trávení volného času, učení se novým pohybovým dovednostem, celkovému tělesnému
rozvoji a možné eliminaci škodlivých vlivů na dětský organismus. Důležitou součástí naší TJ jsou i hodiny pro seniory z
blízkého okolí, kteří zde nacházejí vyhovující zázemí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

626 000

50 000

15 000

31. 12. 2019

Tradičně každý rok se koná letní tábor v katastru obce Milčice pro přibližně 30 předškolních a školních dětí trvale
bydlících na Praze 7. Postupně se snažíme obnovovat místy již skoro nepoužitelné táborové vybavení, hlavně podsadové
stany sloužící jako příbytky dětí během tábora. Letos chceme pořídit 5 nových stanů ve kterých lze ubytovat dohromady
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
10 dětí.
spojených s realizací.

42 500

17 000

10 000

31. 3. 2019

Individuální a skupinové fotbalové tréninky pro děti ve věku od 5 - 12 let. Individuální tréninky spočívají v tom, že se
trenér věnuje pouze jednomu hráči. Trenér má prostor na upozorňování chyb hráče a zlepšování herních činností. Na
skupinových trénincích trénujeme s 2-5 hráči. Tento počet je ideální k tomu, aby se neztratila intenzita a kvalita tréninku.
Podobně jako na individuálních trénincích, tak i na skupinových trénincích se zaměřujeme na zlepšení individuálních
herních činností jednotlivce a rozvíjení kondičních a koordinačních schopností dětí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

100 000

50 000

10 000

11. 5. 2019

Mistrovství ČR ve sportovním cheerleadingu 2019 /“CZCN“/ je vrcholnou soutěží sezóny s možností kvalifikace na ECU
Europeans 2018. Již osmnáctý ročník Mistrovství ČR proběhne v sobotu 11. 05. 2019 v prostorách oblíbené haly TJ
Královka na pražské Letné. Vítězové postupových kategorií budou automaticky nominováni na ECU Europeans 2019 v
ruském Petrohradě. Mistrovství ČR je doménou výhradně týmových Cheer a Performance divizí. Mistrovství ČR je určené
pouze pro řádně registrované členy České asociace. Jedná se o soutěžní setkání celostátního významu, kde se
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
předvedou nejlepší sportovní výkony.
spojených s realizací.

778 000

100 000

10 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

75 200

25 500

15 000

2019-PDS-006

Podpora sportu v Praze 7

Senior fitnes z. s.

22724770

Fotbal v chůzi

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Projekt realizuje pravidelné tréninky a turnaje fotbalu v chůzi. Jedná se o sportovní disciplínu zaměřenou primárně na
seniory - muže. Pravidlo, kdy je zakázán běh a je třeba pouze chodit, zajišťuje zdravotní bezpečí a pozitivní přínosy pro
seniory.

2019-PDS-007

Podpora sportu v Praze 7

Ctirad Veverka

10135618

Příměstský tábor se sportovní činností a s
výživovým programem

8. 7. 2019

30. 8. 2019

Příměstský tábor se sportovním zaměřením a s výživovým programem. Cílem je motivovat děti ke sportu a ke zdravé
stravě.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

392 000

80 000

30 000

2019-PDS-008

Podpora sportu v Praze 7

OTC-CZ s.r.o.

04263928

Outdoor training club

1. 4. 2019

31. 12. 2019

Pravidelné outdoorové tréninky pro širokou veřejnost zdarma.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

130 000

63 000

0

22. 6. 2019

Závod Čerti s andělem je vypsán pro družstva utvořená z čertů (mladších žákyň) a anděla (jejich trenérky). Závodí se ve
dvojboji, na kladině, případně lavičce, a v prostných. Po zkušenosti z předchozích ročníků počítáme s účastí asi 25
družstev, tedy asi 100 malých závodnic z celé ČR.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

30 000

10 000

5 000

13. 4. 2019

Tradiční závod ve sportovní gymnastice. v roce 2019 proběhne jeho 26. ročník. Závod je určen pro závodnice na úrovni
výkonnostního sportu. Zúčastňují se jej závodnice z celé republiky i ze zahraničí. Je pořádán jako vzpomínka na Evu
Bosákovou, olympijskou vítězku a bývalou členku TJ Slovan Praha. Slouží k propagaci gymnastiky, zejména v Praze,
propagaci hl.m. Prahy a TJ Slovan Praha. Závod podporuje Český klub olympioniků, který věnuje pohár vítězce.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

133 000

20 000

10 000

12. 5. 2019

Obsahem projektu je zabezpečení sportovní akce – dvou závodů Českého poháru ve vodním slalomu 2019 (so+ne),
které budou zároveň nominačními závody do reprezentace ČR pro rok 2019 a jeden ze závodů by měl být též
Mistrovstvím ČR 2019 (zatím nepotvrzeno). Akce se uskuteční 11. a 12. května 2019 ve Vodáckém areálu v Praze 7.
Cílem projektu je poskytnout aktivním sportovcům možnost závodit na trati mezinárodního standardu, přitáhnout mládež a
širokou veřejnost k vodáckým sportům na výkonnostní či rekreační úrovni a představit Vodácký areál v Praze 7 a jeho
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
okolí jako místo k aktivnímu odpočinku.
spojených s realizací.

250 000

50 000

25 000

2019-PDS-009

2019-PDS-010

2019-PDS-011

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s.

Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s.

Univerzitní sportovní klub Praha, spolek

41693825

41693825

00393495

Čerti s andělem

Memoriál Evy Bosákové

Závody Českého poháru ve vodním slalomu
2019

22. 6. 2019

13. 4. 2019

11. 5. 2019

2019-PDS-012

Podpora sportu v Praze 7

Univerzitní sportovní klub Praha, spolek

00393495

Podpora organizované činnosti mládeže v
oddílu vodního slalomu

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Záměrem a cílem projektu je zabezpečení přípravy a soutěží dětí a mládeže v oddílu vodního slalomu Univerzitního
sportovního klubu Praha v roce 2019. Jedná se o finanční zabezpečení speciální a všeobecné přípravy, sportovních
soustředění, závodů, materiálního vybavení a odměn trenérům, kteří se mládeži denně věnují. Naše činnost úzce souvisí
s rozvojem osobnosti mladého člověka, jeho utváření hodnot, životního stylu a aktivního trávení volného času. Právě
naplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže sportem je naším dlouhodobým cílem a začátkem zdravého aktivního
životního stylu obyvatel.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 090 000

100 000

25 000

2019-PDS-013

Podpora sportu v Praze 7

Tělovýchovná jednota Slovan Praha, z. s.

41693825

Podpora sportování mládeže v TJ Slovan
Praha

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Podpora sportování dětí a mládeže v oddílu sportovní gymnastiky působícím v Základní škole na Strossmayerově nám. 4. spojených s realizací.

608 000

100 000

10 000

04066103

Sportovní a rekondiční plavání osob s
mentálním a kombinovaným postižením

20. 12. 2019

Sportovní a rekondiční plavání pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je jednou s forem integrace ve
společnosti. Sportovci se účastní domácích i zahraničních akcí a každá získaná medaile je posunuje k samostatnosti pro
budoucí život. Sport je také důležitý pro navazování sociálních vztahů.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

94 000

45 000

40 000

7. 4. 2019

HC Sparta Praha z.s. organizuje tréninkovou a soutěžní činnost pro cca 300 dětí a mládeže v 11 věkových kategoriích od
přípravky po juniory. Pro trénink, soutěžní, přípravné a turnajové utkání má spolek v dlouhodobém pronájmu Tipsport
arénu v Holešovicích a komerčně si pronajímá druhou ledovou plochu v Malé aréně na Výstavišti. Všechny kategorie od
druhé třídy výše jsou účastníky nejvyšších mládežnických soutěží určených pro dané kategorie. HC Sparta Praha z.s.
získal v roce 2011 statut Akademie ČSLH. Za svoji činnost byl HC Sparta Praha z.s. 2x vyhlášen nejlepší hokejovou
akademií v ČR.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

999 000

100 000

25 000

14. 9. 2019

Night Run a Avon Běh Praha je zařazen do prestižní série NIGHT RUN 2019. Večerní běh má i charitativní přesah.
Součástí je Avon Běh proti rakovině prsu. Chceme touto akcí rozpohybovat co nejvíce lidí a zároveň podpořit rodinnou
soudržnost, jelikož mohou tvořit rodinné týmy. Také chceme zvýšit popularitu běhu mezi všemi lidmi různých kategorií.
Nebudou chybět dětské závody, druhým rokem také populární rodinný běh - Family run (nezávodní běh pro celou
rodinu). Každé dítě i dospělý účastník dostane v cíli medaili a mnoho pamětních dárků. A to na jakékoliv trati, kterou se
rozhodne běžet.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

784 000

100 000

20 000

1 152 000

60 000

25 000

2019-PDS-014

2019-PDS-015

2019-PDS-016

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

SPMP ČR pobočný spolek Praha - sever

HC Sparta Praha, z.s.

Event media s.r.o.

40764907

24269573

Příspěvek na pronájem ledu v Malé aréně na
Výstavišti

Night Run a Avon Běh Praha 2019

4. 1. 2019

1. 1. 2019

14. 9. 2019

2019-PDS-017

Podpora sportu v Praze 7

PRAŽSKÝ ROHOVNÍK z.s.

26597489

Příspěvek na provoz tělocvičny a nákup
sportovního vybavení

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Příspěvek na pronájem tělocvičny a nákup sportovního vybavení. Pražský rohovník z.s. je jeden z nejúspěšnějších
boxerských týmů v ČR. Oddíl je zaměřen na práci s dětmi, kadety a juniory, kteří mají další návaznost do mužské
(ženské) kategorie Elite. Box je olympijský sport, který je podporován státem ve všech zemích. Dnes je to olympijský sport
i pro ženy. Pražský rohovník je postaven na vlastních odchovancích. Věnuje se výchově mládeže, veřejnosti a
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
samozřejmě dnes již vrcholovým sportovcům. Pyšní se tituly mistrů ČR ve všech věkových a váhových kategoriích.
spojených s realizací.

2019-PDS-018

Podpora sportu v Praze 7

OTC-CZ s.r.o.

04263928

Wings For Life

5. 5. 2019

5. 5. 2019

Největší charitativní běh na světě. V jednu chvíli se vybíhá ve 203 lokacích po celém světě a my bychom byli rádi kdyby
mohla být Stromovka součástí této dobré věci.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

45 500

17 500

5 000

20. 12. 2019

Cílem projektu je smysluplné využití volného času zrakově postižených. Projekt je užitečný z hlediska rozvoje sportu
zrakově postižených, který poslouží k naplnění volno časových aktivit a v rámci styku s veřejností. Pro tuto cílovou
skupinu je jen velmi málo sportů, ve kterých se mohou realizovat. Všichni, zejména však zrakově postižení si při sportu
zlepšují koordinaci pohybů, orientaci prostorovou i sluchovou. V rámci integrace zdravotně postižených občanů zajišťuje
Organizace nevidomých z.s. různé sportovní aktivity. Jedním ze sportů, vhodných pro nevidomé, je simulovaná zvuková
střelba.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

67 900

47 000

20 000

1. 9. 2019

Cílem AkSenHer konaných ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou je nabídnout lidem seniorského věku
a generace 50+ účast na zajímavé sportovní a společenské akci. Obsahem sportovních her jsou více i méně náročné
soutěžní disciplíny přiměřené věku účastníků. Každý účastník si může z nabízených disciplín vybrat ty, které mu
vyhovují. Součástí sportovního dne je vždy občerstvení (pitný režim a malý oběd v přilehlé restauraci) a hudební
vystoupení v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. Záměrem akce je aktivizace seniorů jak v
oblasti sportovní, tak společenské.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

69 000

25 000

20 000

130 000

90 000

10 000

2019-PDS-019

2019-PDS-020

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Organizace nevidomých z.s.

AkSen - Aktivní senior, z.s.

26615932

02488531

Sportem k lepšímu pohybu a koordinaci
nevidomých a těžce zrakově postižených
občanů.

AkSenHry 2019

3. 1. 2019

1. 9. 2019

2019-PDS-021

Podpora sportu v Praze 7

TAP ACADEMY PRAGUE, z.s.

04419421

Letní soustředění TAP 2019

10. 8. 2019

17. 8. 2019

Taneční tábor pro děti a mládež s tanečními lekcemi, cvičením a soutěžemi. Každoroční letní tábor se stal již tradiční akcí
pořádanou Tap Academy Prague. Cílem tohoto soustředění je nejenom zlepšování stepařské a taneční techniky ale také
utužování kolektivu a rozvíjení přátelské atmosféry v týmu. K tomuto účelu využíváme areál dětského domova v Sedlci Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Prčicích.
spojených s realizací.

2019-PDS-022

Podpora sportu v Praze 7

Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s.

49625837

15. ročník Jarního běhu Olympu

9. 4. 2019

9. 4. 2019

Těchto tradičních atletických závodů žactva a dospělých se vždy účastní okolo 500 závodníků /přípravka, mladší žactvo,
starší žactvo a dospělí/ jak z oddílů Prahy 7 tak z ostatních oddílů celé ČR.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

47 000

32 000

15 000

Těchto tradičních atletických závodů žactva a dospělých se vždy účastní okolo 500 závodníků /přípravka, mladší žactvo,
starší žactvo a dospělí/ jak z oddílů Prahy 7 tak z ostatních oddílů celé ČR. Někteří zde sbírají své první zkušenosti.
Každý vítěz je vždy tradičně odměněn.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

50 000

30 000

15 000

2019-PDS-023

Podpora sportu v Praze 7

Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s.

49625837

14. ročník Podzimního běhu Olympu

16. 11. 2019 16. 11. 2019

11

2019-PDS-024

Podpora sportu v Praze 7

Dolní Holešovice, z.s.

04288271

Holešovický turnaj

26. 6. 2019

26. 6. 2019

Turnaj ve fotbale a volejbale pro širokou veřejnost a školy na území Dolních Holešovic - v areálu sportovního hřiště při ZŠ
TGM Praha 7. Dopoledne se zapojují žáci přihlášených škol, odpoledne pak učitelé základních a mateřských škol a
zástupci aktivních spolků na Praze 7.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

24 000

21 000

17 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

111 000

55 000

15 000

2019-PDS-025

Podpora sportu v Praze 7

OLYMP FLORBAL, z.s.

26575418

Florbalové kroužky pro děti z MČ Praha 7

1. 1. 2019

31. 12. 2019

V rámci projektu umožníme dětem MČ Praha 7 trávení volného času aktivním a zdravým způsobem. Snahou je přilákat
co nejvíce dětí k pravidelnému sportování a vybudovat u nich kladný vztah ke sportu. Naše tréninky jsou přístupné i pro
děti časově vytížených rodičů, protože je náš trenér vyzvedává přímo ve školní družině. Naše florbalové přípravky
probíhají v rámci tohoto projektu pravidelně na území MČ Praha 7, konkrétně v tělocvičně ZŠ Tusarova. Obsahem
tréninků jsou základní pohybová průprava, atletické základy, základní a následně pokročilé florbalové dovednosti a hry.

2019-PDS-026

Podpora sportu v Praze 7

FK Loko Vltavín, z.s.

05175712

Zimní liga přípravek a žáků

12. 1. 2019

10. 3. 2019

Pořádání zimní fotbalové ligy pro děti.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

180 000

60 000

15 000

1. 6. 2019

Dětský den na Letné je rodinná akce zaměřená na děti všech věkových kategorií a jejich doprovod. Tento ročník se bude
konat 1. 6. 2019 na fotbalovém stadionu Generali Arény v městské části Praha 7. Pro děti je každoročně připraven bohatý
doprovodný program skládající se ze sportovních disciplín, kulturních a edukativních činností. Celý program je zakončen
sledováním exhibičního fotbalového zápasu. Cílem akce je nabídnout dětem převážně s trvalým bydlištěm na území
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
městské části Prahy 7 možnost sportovního a kulturního vyžití a dát jim možnost smysluplného trávení volného času.
spojených s realizací.

253 300

100 000

40 000

31. 12. 2019

Pravidelná mezigenerační setkání, která organizuje Mezi námi, o.p.s., budou na Praze 7 pokračovat v roce 2019 a nadále
budou jejich náplní i sportovní aktivity. Skupinu tvoří vždy děti z mateřské školy a senioři z domů/klubů seniorů. Tyto
skupiny se scházejí pravidelně 1x za 3-4 týdny. Pohybové aktivity jsou přizpůsobeny tak, aby je zvládali děti i senioři
společně. V současné době tvoří mateřské školy a domovy seniorů na Praze 7 již pět skupin, které se dlouhodobě
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
pravidelně (přibližně měsíčně)scházejí.
spojených s realizací.

138 000

40 000

35 000

20. 12. 2019

Důležitou roli ve zdravém životním stylu hraje sportovní aktivita. Nicméně v řadě sportovních oddílů registrují úbytek
počtu dětí, které se pravidelně sportu věnují. Hlavním náplní tohoto projektu je získat děti pro tenis díky jeho popularizaci
osobním kontaktem v prostředí MŠ, ZŠ a zorganizováním ukázkových hodin. Tréninky pořádáme i v rozměrově menších
tělocvičnách z důvodu, aby tréninky probíhaly v místě bydliště dětí a byly dostupné pro děti z Prahy 7. Zájem o tenis
podpoříme možností zúčastnit se turnajů (dovednostních soutěží) pro děti na úrovni úplných začátečníků a mírně
pokročilých.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

77 400

22 000

10 000

27. 1. 2019

Tenisový klub I.ČLTK Praha pořádá již řadu let mezinárodní juniorský turnaj do 18 let - I.ČLTK Praha Cup. Tento turnaj
spadá do kalendáře Mezinárodní tenisové federace (ITF) a v roce 2019 se bude konat v termínu od 21. do 27. ledna. Je
velkou příležitostí pro mladé hráče získat body do mezinárodního žebříčku a změřit síly se stejně starými soupeři z jiných
zemí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

495 000

100 000

25 000

14. 6. 2019

Projekt "Rekondiční pobyt pro držitele vodicích a asistenčních psů" je pořádán každoročně a v rámci pobytu jsou pod
dozorem cvičitelů pořádány individuální a skupinové tréninky, které mají za úkol prověřit získané dovednosti psích
pomocníků, popřípadě vyřešit vzniklé problémy ve výkonu psa. Během pobytu si účastníci vyzkouší i různé psí sporty
(agillity, canicross...) pod dozorem cvičitelů. Je také připraven doprovodný program. V rámci rekondice je také pořádána
soutěž ve výkonu vodicích a asistenčních psů, kde ti nejlepší jsou oceněni cenami.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

145 800

43 950

30 000

20. 7. 2019

Projekt spočívá v podpoře navýšení ubytovacích kapacit na dětském táboře. Cílem je vybavit oddíly novými stany teepee.
Obměnu stanového materiálu považujeme za nezbytnou s ohledem na stále rostoucí zájem o účast na táboře. Čerpání
dotace především sníží nutnost investovat do činnosti soukromé prostředky rodičů dětí ve formě účastnického poplatku.
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Získané vybavení skautské středisko využije i na dalších letních táborech.
spojených s realizací.

286 500

27 000

18 000

26. 5. 2019

Jde o charitativní akci na pomoc útulkům. Cílem akce je vybrat do zapečetěných kasiček hotovost na předem vybrané
neziskové zvířecí útulky, které každý rok obměňujeme. Na podiu máme přednášky o problémech množíren, týrání zvířat
atd. Pro lidi jsme připravili po běhu/chůzi kulturní vystoupení, během 3 let se vystřídal Michal Malátný (Chinaski), Jindra
Polák (Jelen), Petra Černocká, Pavel Callta -všichni přišli zdarma, ukázka zvířecích dovedností - dogdancing, dogfrisbee, Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
psí záchranáři. Byli bychom rádi, kdyby akce byla pod záštitou, "křídly" MČ Praha 7. Za 5 let jsme rozdělili 1.2 mil. korun. spojených s realizací.

23 000

15 000

10 000

16. 12. 2019

Projekt sleduje podporu aktivního životního stylu dětí a mládeže. Jeho cílem je zapojit děti a mládež do pravidelných
sportovních mimoškolních aktivit pořádaných PS Omega, vést je k pohybu vůbec. Projekt nám pomáhá zajišťovat
podmínky pro činnost nízkoprahového sportovního klubu pro děti a mládež Fit, dále pak umožňuje uspořádat další dílčí
aktivity – sportovní turnaje (ve stolním tenisu, fotbalu a florbalu) a akci Parkohraní.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

45 000

20 000

15 000

20. 12. 2019

Všestranný sportovní kroužek pro děti ve věku 3 - 12 let. Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin a do kroužku se
zapisují pro období kopírující školní rok (tedy září daného roku až červen roku následujícího). Záměrem kroužku je snaha
rozvinout v každém dítěti jeho přirozenou potřebu se hýbat, zakořenit radost z pohybu a nadšení ze sportu na celý život.
Pod vedením aktivních sportovců a pedagogů se dětí učí správnou a bezpečnou techniku jízdy na kole, in line, skate,
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
plavání, horolezeckou stěnu a všeobecnou gymnastickou průpravu, která je základem všech sportů.
spojených s realizací.

477 000

82 000

10 000

30. 6. 2019

Rozsáhlý sportovní projekt, konkrétně meziškolní závod určený žákům druhého stupně základních škol. Dosavadních
pěti ročníků se prozatím zúčastnilo celkem přes 1500 žáků, v roce 2019 plánujeme zapojit základní školy z 9 krajů ČR, z
nichž každá může do závodu vyslat až 20 žáků. V maximálním limitu by se tedy mohlo zapojit přes 7000 dětí. Cílem
projektu je nejen sportovní klání jako takové, které umožní žákům navzájem poměřit své síly a navázat nové kontakty, ale Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
šíření povědomí o tomto sportu mezi děti a s tím spojená snaha přivést k pravidelné pohybové aktivitě co nejvíce dětí.
spojených s realizací.

400 000

100 000

30 000

3. 6. 2019

Spolek uspořádá již třetí ročník akce ,,Pupáskův sportovní den". Akce proběhla v minulých letech a to vždy za fin.
podpory Prahy 7. Sportovní den je pro všechny děti MŠ U Studánky a nevybírá se za něj od dětí žádné vstupné.
Základním posláním je smysluplně trávit volný čas a zároveň formou sportovního dnu se pokusit v dětech vzbudit zájem o Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
pohyb.
spojených s realizací.

15 000

11 000

10 000

70 000

15 000

10 000

2019-PDS-027

2019-PDS-028

2019-PDS-029

2019-PDS-030

2019-PDS-031

2019-PDS-032

2019-PDS-033

2019-PDS-034

2019-PDS-035

2019-PDS-036

2019-PDS-037

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA,
zapsaný spolek

Mezi námi, o.p.s.

Tenisová škola TALLENT s.r.o.

I. Český Lawn - Tennis Klub Praha

PES PRO TEBE, z.s.

Junák - český skaut, středisko Silmaril Praha, z. s.

Běhejme a pomáhejme útulkům, z.s.

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Omega

Sportovní agentura Sportkids, z. s.

České sportovní lezení z.s.

TJ Pupásek, z.s.

70827095

02267217

25663437

45243077

26990458

61388653

05868165

66001102

22881867

05663148

04155173

Dětský den na Letné

Sportujeme v každém věku na Praze 7

Příspěvek na tenisové tréninky a turnaje pro
neregistrované děti

Mezinárodní juniorský turnaj ITF do 18 let I.ČLTK Praha Cup 2019

Rekondiční pobyt pro držitele vodicích a
asistenčních psů

Letní tábor střediska Silmaril 2019

Běhejme a pomáhejme útulkům

Buď Fit

Všestranný sportovní kroužek

Školní Boulder pohár 2019

Pupáskův sportovní den

1. 6. 2019

1. 1. 2019

4. 2. 2019

21. 1. 2019

7. 6. 2019

30. 6. 2019

26. 5. 2019

7. 1. 2019

7. 1. 2019

1. 4. 2019

3. 6. 2019

2019-PDS-038

Podpora sportu v Praze 7

TJ Pupásek, z.s.

04155173

Podpora pravidelné činnosti TJ Pupásek

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Spolek působí pravidelnou tělovýchovnou činností pro děti v MŠ U Studánky. Hlavním záměrem spolku je souvisle
zvyšovat počet sportujících dětí za účelem zvyšování fyzické zdatnosti mládeže, přispění ke vzdělání a výchově̌ rezidentů Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
Prahy 7.
spojených s realizací.

2019-PDS-039

Podpora sportu v Praze 7

Sportify s.r.o.

02660792

Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta
2019

1. 6. 2019

31. 10. 2019

13. ročník tradičního pěšího putování z Prahy do Orvieta o délce cca 450 km, které prochází územím Prahy 7 a
zúčastňují se jej i putující z Prahy 7 s celkovým počtem účastníků cca 1000.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

1 719 450

70 000

15 000

6. 4. 2019

Otevřený závod v boulderingu pro dospělé, který má mnohaletou tradici. V roce 2019 se bude na Výstavišti Praha otevírat
nová venkovní boulderingová stěna pro veřejnost a tento závod bude pomyslnou otvírací akcí této stěny. Závod je určený
dospělým pokročilým a zkušeným lezcům, stejně jako začátečníkům - v kvalifikaci budou některé z boulderů lehké, aby si
zalezl opravdu každý. Do finále pak samozřejmě postoupí jen ti nejlepší. Závod je zároveň ideální příležitostí, jak
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
veřejnost pozvat na nově otevřenou stěnu a dát jim o ní vědět.
spojených s realizací.

160 000

78 000

15 000

31. 12. 2019

Matěj Kozubek – český reprezentant v dálkovém plavání se pravidelně účastní celého seriálu Evropského poháru v
dálkovém plavání. Evropský pohár není finančně podporován Českým svazem plaveckých sportů v plné výši a sportovec
si musí podstatnou část hradit z vlastních prostředků. Nejnákladnější položkou jsou výdaje na cestování a ubytování pro
sportovce a jeho nutný doprovod, který je podmínkou k připuštění k závodu. Doprovod dohlíží po celou dobu závodu ne
plavcovu bezpečnost a poskytuje nutné občerstvení při několika hodinových plaveckých maratonech.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

233 000

100 000

10 000

713 000

100 000

40 000

1 090 000

100 000

100 000

2019-PDS-040

2019-PDS-041

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

BOULDER-X z.s.

22708197

Boulder Contest - 2019

Matěj Kozubek - Evropský pohár v dálkovém
plavání

Matěj Kozubek

6. 4. 2019

1. 1. 2019

2019-PDS-042

Podpora sportu v Praze 7

Tělocvičná jednota Sokol Praha VII

00551066

Podpora sportovní činnosti

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Obsahem projektu je poskytnout 15 cvičitelům a cvičitelkám oddílů všestrannosti finanční odměnu v podobě mzdy na
Dohodu o provedení práce. Naši cvičitelé – cvičitelky svoji cvičitelskou práci provádějí bez nároku na mzdu, jen v případě
získání dotací, či grantů jim můžeme poskytnout finanční odměnu ve výši 200 Kč/hod., v podobě mzdy na Dohodu o
provedení práce a ohodnotit tak jejich záslužnou a odbornou práci, jenž si pravidelně zvyšují svoji kvalifikaci účastí na
seminářích pořádaných Ústřední školou České obce sokolské, Pražským třížupím, Fakultou tělesné výchovy a sportu, či Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
jinými subjekty.
spojených s realizací.

2019-PDS-043

Podpora sportu v Praze 7

Silueta z.s.

26538237

Letenský pohár 2019-Mistrovství světa v
akrobatickém rock and rollu

5. 10. 2019

5. 10. 2019

Významná mezinárodní soutěž v akrobatickém rock and rollu s 15.letou historií na Praze 7 za účasti více než 15 zemí,
která je sportovním svátkem (udělení titulu Mistra světa DFS) s kulturním přesahem, protože se jedná o taneční sport.

Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

30. 11. 2019

Veřejný skatepark Štvanice využívají celoročně tisíce mladých lidí nejen z Prahy, ale i z celé republiky. Sportoviště je na
vysoké úrovni a proto se tu scházejí jezdci především při Světovém poháru ve skateboardingu – Mystic SK8 Cupu, MČR
ve skateboardingu a během roku v rámci provozované skateboardové školy. Skatepark na Štvanici má zásadní vliv na
vývoj skateboardingu v Čechách. Nejenže nabízí nejlepší možnosti ježdění a přitahuje zájem dětí mládeže o tento sport.
Naší školu navštěvuje pravidelně okolo 170 dětí ve věku od 4 do 12 let. Tréninky probíhají každoročně od dubna do
listopadu.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

550 000

100 000

40 000

29. 9. 2019

23. ročník mezinárodního Mistrovství ČR ve skateboardingu se tradičně koná v Mystic skateparku na Ostrově Štvanice v
Praze 7. Účastní se ho každoročně nejlepší jezdci z Čech, Slovenska, Německa, Polska a dalších zemí. Závod je
otevřený pro volně příchozí jezdce. V minulém roce se do Mistrovství ČR přihlásilo celkem 120 závodníků. MČR ve
skateboardingu se těší velkému zájmu diváků z Prahy a celé republiky. Záznam ze závodů je vysílán ve sportovním
zpravodajství ČT a Nova Sport.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

530 000

50 000

20 000

2019-PDS-044

2019-PDS-045

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s.

MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s.

26552621

26552621

Mystic skateboardová škola Štvanice

23. ročník mezinárodního Mistrovství ČR ve
skateboardingu 2019

1. 4. 2019

28. 9. 2019
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2019-PDS-046

2019-PDS-047

2019-PDS-048

2019-PDS-049

2019-PDS-050

2019-PDS-051
CELKEM

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

Podpora sportu v Praze 7

MYSTIC SKATEPARK ŠTVANICE z.s.

26552621

Tomáš Kozubek - Český pohár v dálkovém
plavání 2019

Tomáš Kozubek

České sportovní lezení z.s.

NBK Praha, Basketbalová akademie, z.s.

YMCA Praha

Česká asociace cheerleaders,z.s.

Mystic Skate Cup 2019 - 25. ročník světového
poháru ve skateboardingu
28. 6. 2019

05663148

27001733

26529122

26546612

Lezení do škol

Mini Basket Víkend Kemp 2019

Sportuj s Dixie

Prague Cheer Open

1. 1. 2019

1. 2. 2019

14. 6. 2019

1. 1. 2019

23. 3. 2019

30. 6. 2019

Světový pohár ve skateboardingu Mystic Skate Cup 2019 je již v pořadí 25. ročníkem největšího evropského závodu ve
skateboardingu. Tento sportovní svátek každoročně během tří dnů navštíví přes 12 000 diváků nejen z Prahy, ale i z celé
ČR a mnoha zemí Evropy. Zároveň se jedná o nejoblíbenější akci pro mládež v prázdninové Praze. V loňském roce se
přihlásilo do závodu 210 jezdců z celkem 26 zemí (včetně Američanů, Brazilců, Kanaďanů a jezdců s Austrálie a Asie).
Mystic Skate Cup každoročně disponuje unikátním televizním pokrytím díky ČT, Eurosportu (50 zemí) a Extreme Sport
Channel (120 zemí).

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

4 093 000

100 000

10 000

31. 12. 2019

Tomáš Kozubek – reprezentant v dálkovém plavání se pravidelně účastní celého seriálu Českého poháru v dálkovém
plavání. Český pohár si sportovec si musí hradit z vlastních prostředků. Nejnákladnější položkou jsou výdaje na
cestování a ubytování pro sportovce a jeho nutný doprovod, který je podmínkou k připuštění k závodu. Doprovod dohlíží
po celou dobu závodu ne plavcovu bezpečnost a poskytuje nutné občerstvení při několika hodinových plaveckých
maratonech. Bez finanční spoluúčasti partnerů by nebylo možné se těchto akcí zúčastnit.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

115 000

50 000

10 000

30. 11. 2019

Sportovní projekt pro děti ze základních škol na Praze 7, jehož několik ročníků se zde s podporou Městské části Praha 7
již uskutečnilo. Cílem je seznámit děti s novým sportem či jim ho znovu připomenout a ukázat jim tak zábavnou
alternativu aktivního trávení volného času. Za tím účelem umístíme do dvou základních škol na Praze 7 (ZŠ Korunovační
a ZŠ Tusarova) na dobu dvou týdnů samonosnou mobilní lezeckou stěnu. S oběma školami máme již vše dohodnuté.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

80 000

60 000

35 000

16. 6. 2019

Mini Basket Víkend Kemp je tří-denní basketbalová akce pořádaná naší akademií již pátým rokem. Těší se velké oblibě
hlavně u začínajících basketbalistů, pro které je především určen. Děti se seznámí se základy basketbalu, naučí se
sportovním dovednostem, poznají nové kamarády a profesionální trenéry. Akci pořádáme ve spolupráci se ZŠ
Fr.Plamínkové, Praha 7, která nám poskytuje sportovní prostory a zázemí.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

114 000

50 000

25 000

31. 12. 2019

Projekt navazuje na základní činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Dixie. Všechny naše akce jsou primárně
zacílené na děti a mládež. Těmito aktivitami sledujeme celkem pět cílů: aktivizování neorganizovaných dětí a mládeže na
Praze 7, umožnění uživatelům nízkoprahové klubu Dixie navštěvovat sportovní akce, představení aktivní možnosti trávení
volného času, učit mladé lidi pořádat akce samostatně a chovat se při nich dle pravidel fair play, pořádání společných
Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
akcí pro občany všech sociálních vrstev a jejich soužití.
spojených s realizací.

26 000

20 000

20 000

23. 3. 2019

Prague Cheer Open 2018 /”PCO”/, je soutěž ve sportovním cheerleadingu, která se bude konat 23. 3. 2019 v hale
Královka, v Praze na Letné. Soutěž navazuje na dosavadní řadu soutěží známých od názvem Roller Coaster Cup, která
se konala každoročně v Praze již od roku 2015. Soutěž je zařazena do ECU European Cheer League a je určena pro
členské kluby ČACH a zahraniční hosty. Jedná se o celorepublikovou soutěž, na kterou jezdí soutěžit také zahraniční
týmy hlavně z Rakouska.

555 000

100 000

0

20 772 550

3 001 950

1 000 000

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.
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PROGRAMOVÁ DOTACE - ŠKOLSTVÍ
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDŠ-001

2019-PDŠ-002

2019-PDŠ-003

2019-PDŠ-004

ŽADATEL

PROGRAM

3. Podpora doučování

1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků

1. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků

7. Projekty prevence a zdravotní osvěty
na školách/školkách

Spolek Korunka

Spolek Korunka

Kouzelná fazolka,z.s.

Fokus Praha, z.ú.

IČO
ŽADATELE

05118123

05118123

03454185

45701822

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

Doučování po vyučování

Montessori a jiná oživení ve výuce cizích
jazyků

Jazyková výchova v Kouzelné fazolce

Blázníš! No,a?

DATUM
ZAHÁJENÍ

2. 1. 2019

1. 4. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

DATUM
UKONČENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

20. 12. 2019

Naším záměrem je pokračovat v projektu doučování základních předmětů (ČJ, M, AJ) pro žáky 1. a 2. stupně se
specifickými poruchami učení, žáky sociálně znevýhodněné, dlouhodobě prospěchově slabé, s nízkým nadáním pro
jazyk nebo matematiku, který probíhá za finanční podpory MČ Praha 7 již od února 2017 na ZŠ Praha 7, Korunovační
164/8. Doučování zajištěné pedagogy školy je realizováno v malých skupinách žáků (5-6 dětí) a je nabízeno v časové
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
dotaci 1xtýdně po 60 minutách pro každou skupinu.
spojených s realizací.

30. 11. 2019

Naším záměrem je pokračovat v podpoře kvalitní výuky angličtiny a dalších cizích jazyků. Záměrem je zkvalitnit a
obohatit výuku cizích jazyků o prvky a pomůcky Montessori a jiné alternativní metody. Projekt zahrnuje nákup vhodných
pomůcek a didaktických her dle odborného výběru pro využití v hodinách klasické i Montessori výuky na 1. a 2. stupni.
Součástí projektu je i vybudování cizojazyčné knihovny v ZŠ Praha 7, Korunovační 164/8. Doplňující aktivitou je zajištění
workshopů pro učitele. Nové podněty budou inspirací nejen pro výuku cizích jazyků.

56 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

30 420

24 420

20 000

31. 12. 2019

Ve vzdělávacím zařízení Kouzelná fazolka probíhá od roku 2015 projekt na podporu bilingvní výchovy dětí předškolního
věku. Pravidelně jednou týdně děti absolvují kroužek angličtiny, který je veden rodilým mluvčím bez znalosti českého
jazyka. Výuka navazuje na témata projektového vyučování pro daný měsíc. Lektorka také pravidelně vede výtvarné
workshopy. Pod jejím vedením proběhne několik tematických workshopů v anglickém jazyce (jednotlivá témata ročního
vzdělávacího plánu -velikonoce, den dětí atp.). 1x týdně je také zařazeno tzv. anglické odpoledne.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

72 891

27 000

13 000

31. 12. 2019

Projekt Blázníš! No,a? je vzdělávací a zážitkový program pro věkovou kategorii 15-20 let, který se koná ve školách.
Přináší studentům porozumění týkající se tématiky duševního zdraví. Cílem projektu je především podpora a prevence
zdraví, dále pak zcitlivění mládeže pro otázky duševního zdraví, snižování úzkostí a předsudků, redukce stigmatizace
duševní nemoci ve společnosti. Školský den se koná formou moderované diskuse, skupinové práce, kreativní práce a
diskuse. Vždy je se studenty přítomen odborný proškolený moderátor a obvykle 2 experti na vlastní (psychiatrickou)
zkušenost.

Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

378 726

15 000

15 000

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

61 000

42 000

29 000

Dotace je žadateli poskytnuta v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

140 000

70 000

70 000

179 000

35 500

20 000

43 630

27 000

27 000

1 014 267

305 920

250 000

2019-PDŠ-005

05291691

Záhony pro školky

1. 1. 2019

31. 12. 2019

2019-PDŠ-006

2. Podpora rozvoje a aktivit mateřských
center

26664879

Přijďte s dětmi k nám

1. 1. 2019

31. 12. 2019

Žádost o dotaci na rozvoj a aktivity Rodinného centra Letná.

31. 12. 2019

Projekt se skládá ze 4 slavností, které chceme během jednotlivých ročních období roku 2019 uspořádat na území MČ
Praha 7 za spoluúčasti dětí, jejich rodin a veřejnosti zajímající se o waldorfskou pedagogiku. Každá slavnost je zakončena
divadelním představením. Cílem projektu je podpořit pozitivní vztahy v širší rodině i místní komunitě a rozvíjet u dětí citlivé
vnímání jejich vnitřního světa, jakož i okolí v podobě měnící se městské krajiny. Projekt podporuje zdravé zakotvení dětí v Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
rodině, ve společnosti, v dané lokalitě i v čase. Akce mají pedagogický, sociální a ekologický akcent.
spojených s realizací.

31. 12. 2019

Obsahem projektu Spolu se to naučíme je individuální podpora vzdělávání a mimoškolní přípravy dětí ze
znevýhodněného prostředí (azylový dům a sociální byty). Toto doučování se soustředí primárně na pomoc se zvládáním
školní látky a předávání kompetencí zákonným zástupcům při vstupu a docházce jejich dětí do školy. Jedná se o děti a
mládež, které potřebují individuální péči, mají specifické potřeby a jejich sociálně-ekonomická situace nedovoluje účastnit Dotace je žadateli v plné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů spojených s
se placeného doučování.
realizací.

2019-PDŠ-008
CELKEM

2. Podpora rozvoje a aktivit mateřských
center

3. Podpora doučování

RODINNÝ KLUB SETKÁVÁNÍ, z.s.

YMCA Praha

22819240

26529122

Setkávání

Spolu se to naučíme – doučování v azylovém
domě

1. 1. 2019

1. 1. 2019

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

65 000

4. Podpora oborového partnerství a
síťování v oblasti předškolního a školního
vzdělávání
Záhony pro školky z.s.

2019-PDŠ-007

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

108 600

Mateřské školy MČ Praha 7 byly již zapojeny do projektu Záhony pro školky ve školním roce 2015-2017, kdy jim byly na
jejich zahradách nainstalovány vyvýšené záhony. V roce 2018 pokračovaly zúčastněné školky didaktickým programem a
s přispěním MČ P7 byla uskutečněna zahradní slavnost, na které zúčastněné děti předvedly vyplněné Sešity malého
zahradníka a shlédly divadelní představení "Hra o semínku". V rámci této zahradní slavnosti proběhly senzoriální
workshopy. Chtěli bychom stejným didaktickým programem pokračovat ve spolupráci s dalším ročníkem mateřských škol
MČ P7.

Rodinné centrum Letná, z.s.

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ
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PROGRAMOVÁ DOTACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTOR
ČÍSLO ŽÁDOSTI

2019-PDŽ-001

2019-PDŽ-002

2019-PDŽ-003

2019-PDŽ-004

2019-PDŽ-005

2019-PDŽ-006

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

2019-PDŽ-007

1. Ekologická výchova

2019-PDŽ-008

5. Kultivace a revitalizace vnitrobloků a
jejich zpřístupňování veřejnosti na území
MČ Praha 7

2019-PDŽ-009

2019-PDŽ-010

2019-PDŽ-011

2019-PDŽ-012

ŽADATEL

PROGRAM

1. Ekologická výchova

1. Ekologická výchova

3. Kultivace a údržba zeleně včetně
mobilní zeleně na území MČ Praha 7

1. Ekologická výchova

Taneční studio Light zapsaný spolek

Ekosrdcař z.s.

Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP

Mgr. Kateřina Ebelová, Ph.D.

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

SPOLEK METROPOL

Malý Velký strom, z.ú.

Záhony pro školky z.s.

MgA. Lenka Vacková

Kouzelná fazolka,z.s.

Společenství vlastníků jednotek Korunovační 51/22,
Praha 7 - Bubeneč

Dům dětí a mládeže Praha 7

2019-PDŽ-013

1. Ekologická výchova

01/71 ZO ČSOP KONIKLEC

2019-PDŽ-014

4. Drobné změny ve veřejném prostoru
MČ Praha 7 zpříjemňující jeho užívání
občanům

Lukáš Bartoň

2019-PDŽ-015

5. Kultivace a revitalizace vnitrobloků a
jejich zpřístupňování veřejnosti na území
MČ Praha 7

Společenství vlastníků jednotek Kamenická 654/52,
Praha 7

IČO
ŽADATELE

66002958

07417616

22758321

47095229

61385476

05187338

04041526

05291691

06651518

03454185

05000157

45242879

49629204

75153335

CELKEM

NÁZEV AKCE/PROJEKTU/ČINNOSTI

Putování za životem stromu

DATUM
ZAHÁJENÍ

ANOTACE

ÚČEL DOTACE - ROZHODNUTÍ

31. 12. 2019

Projekt umožní vytvářet ekologické povědomí předškolních dětí a žáků ZŠ a SŠ. Nabízíme kompletní vzdělávací projekt
zaměřený na prioritní téma energie a odpadu. Ověřený prostor pro aktivity ekologické výchovy v bývalých továrních
halách Prahy 7. Oživíme atraktivní činností staré industriální prostory a dáme jim novou, aktuální funkci. Oslovíme celkem
cca 350 dětí z mateřských, základních a středních škol a cca 400 dětí široké veřejnosti z celé Prahy. Projekt je založen na Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
dlouholetých a vyhledávaných aktivitách tvůrčího týmu.
spojených s realizací.

31. 12. 2019

Série 10. divadelních vzdělávacího vystoupení v ZŠ a MŠ o odpadech s názvem "Co sežral žralok". Děti čeká vtipná
pohádka o nenasytném žralokovi a jeho zdravotních potížích, plná písní, říkanek a interaktivních prvků, vtahujících diváky
do děje. Po pohádce následuje beseda s hlavními hrdiny (žralokem, rybou a doktorem chobotnicí) o odpadech, třídění a
znečištění přírody. Každé dítě si po představení odnese tematický didaktický list s písničkou, obrázky a spojovacím
úkolem. Naučí se poznávat všechny kontejnery a znaky na obalech a třídění odpadu se stane zábavou.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

31. 12. 2019

Jde o jedinečný model záchrany handicapovaných volně žijících živočichů, který spočívá v provozu dispečinku na
pohotovostní lince a zásahového vozidla. Veřejnost se na nás obrací v případě nálezu zvířete, kterému je potřeba pomoci.
Poskytujeme odborné informace o daném druhu a doporučení o případné péči skrze naše telefonické poradenství. V
případě nutnosti vyjíždíme k případu se zásahovým vozidlem a převezeme živočicha do záchranné stanice. Setkávání se Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
s širokým spektrem lidí nám umožňuje efektivně šířit povědomí o živočiších, kteří s námi obývají toto město.
spojených s realizací.

29. 11. 2019

Naučná ornitologická stezka Veleslava Wahla v letenském vnitrobloku (J. Zajíce):
1) Zmapování zdejší avifauny a umístění panelů o ptactvu
2) Příprava edukativních ornitologických met listů, přednášek, tvorba budek
3) Brožura o Veleslavu Wahlovi, autorovi díla: Pražské ptactvo, (popraven komunisty v roce 1950)
Projekt spoluvytváří ornitolog Dr. Petr Voříšek, biolog a ilustrátor ptáků RNDR. Jan Hošek, zajistí ilustrace pro naučnou
stezku a další výtvarné materiály. Žadatelka vytváří již 20 let optimální podmínky pro život ptáků, včetně zelených fasád,
spolupracuje se školami.

CELKOVÉ NÁKLADY
V KČ

POŽADAVEK
DOTACE V KČ

POSKYTNUTÁ
DOTACE V KČ

225 000

60 000

57 000

47 000

47 000

0

469 000

40 000

38 000

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

52 000

52 000

0

31. 12. 2019

Projekt “EkoŠtola“ si klade za cíl zvýšení zájmu studentů o životní prostředí zejména na Praze 7. Projekt je realizovaný
různými aktivitami: /1/ účastí na výchovných programech a exkurzích a přednáškách s environmentální tématikou, /2/
realizací individuálních studentských projektů a prací zaměřených na problematiku životního prostředí. Projekt by měl
vyústit ve změnu náhledu studentů na důležitost ochrany svého nejbližšího životního prostředí. Studenti by měli
akceptovat tuto oblast jako integrální součást každodenního reálného života a nikoliv jen jako průřezové vzdělávací téma. Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

40 000

40 000

0

31. 12. 2019

Už umíme velmi dobře třídit odpad, ale ještě jsme si nezvykli na třídění kovových odpadů a velmi špatně nakládáme s
nespotřebovanými a „prošlými" léky. Vyhazování kovových odpadů do směsného odpadu se zbavujeme velmi cenné
suroviny bez užitku. A léky jsou považovány za nebezpečný odpad a většina lidí s tímto odpadem zachází jako s „běžným
odpadem“ z domácnosti. A to chceme naším projektem změnit , tedy zvýšit povědomí obyvatel Prahy 7 o možnostech jak
naložit právě s těmito druhy odpadů – kovové obaly a léky.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

112 000

22 000

0

23. 8. 2019

INDIÁNSKÉ LÉTO je 4. ročník příměstských táborů organizovaných školkou Malý Velký strom, stavících na principech
waldorfské pedagogiky. Hlavním tématem letošních táborů bude život Indiánů a to proto, že se chovají k přírodě s velkou
úctou, věří, že jim byla pouze zapůjčena a vše co vyprodukují, tak znovu a znovu zpracovávají. Budeme využívat prostory
školky v Dobrovského ul. denně od 8:00 do 17:00, každý týden pojedeme na celodenní výlet a 2 dny v týdnu strávíme v
lesní školce blízko obory Hvězda. Čeká nás pěstování bylinek, pečení placek, výroba indiánského talismanu, totemu a
Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
mnoho dalšího.
spojených s realizací.

143 600

30 000

29 000

31. 12. 2019

Projekt Záhony pro školky, který již od roku 2015 působí především na území Prahy 7 a má zde i své sídlo, by s
přispěním této dotace upravil vnitroblok domu na adrese sídla spolku Nad Štolou 762/4, pro své potřeby. Postavil by zde
malý dřevěný nebytový prostor a na zahrádce upravil vzorový vyvýšený záhon.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

247 340

47 340

0

31. 12. 2019

Dvě slovní spojení. “Textile Mountain” a “materiál flow”. “Textile Mountain”, neboli “hora textilu” je název projektu.
Vystihuje stav současného oděvního a textilního průmyslu - přehlcenost, neefektivní nakládání s materiály, plýtvání a
neudržitelnost, neekologický přístup k životnímu prostředí. “Material flow” - plynulý průtok materiálů. Neboli neplýtvání,
nezadržování a nedegradování jimi. Projekt má za úkol efektivně využívat odpadový, dead stock a nevyužitý textilní
materiál distribuovat ke koncovým spotřebitelům, tak aby se co nejefektivněji využil.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

236 000

100 000

0

23. 8. 2019

V období od 29.7.2019 do 23.8.2019 budou realizovány celkem 4 týdenní příměstské tábory. Program každého tábora
bude věnován konkrétnímu tématu z oblasti přírodních věd. Jejich společným průřezovým tématem je ekologická
výchova a to vždy v souvislosti s hlavním tématem týdne. Názvy a témata příměstských táborů jsou: Stromovous, Ptačí
zpěv, Živá voda, Chráníme přírodu-chráníme sebe. Součástí každého turnusu je propracovaný vzdělávací program na
dané téma, min. jeden workshop a tematicky zaměřený výlet.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

213 891

66 000

64 000

31. 5. 2019

Záměrem akce je osázení prostoru před domem Korunovační 51/22, Praha 7 trvalkami. Záhon o velikosti cca 15 m2 se
nachází v širokém chodníku na hlavní ulici. V současnosti je porostlý zbytky trávníku a plevelem. Provede se kompletní
výměna zeminy. Bude nutné ručně záhon odkopat do hloubky 30 cm, výkopek o objemu cca 4 m3 naložit a odvézt na
skládku. Do hnízd budou zasazeny cibuloviny, do celé plochy se provede masová výsadba směsi trvalek a okrasných
travin. Zamulčováno bude drobnými oblázky. Na jaře se provede dosadba uhynulých rostlin a dosypání štěrku.
Pravidelná zálivka 1-2x týdně.

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

51 079

36 329

0

31. 12. 2019

Návrat dětí k přírodě, péči o ni, o životní prostředí. Prostřednictvím chovu včel, péče o ně, v součinnosti s komunitní
zahradou, vysvětlení důležitosti jejich existence v životním prostředí a přírodě vůbec, Cílem je přiblížit dětem jako těm,
kteří vyrostou a na nich bude záviset budoucnost planety Domněnku Alberta Einsteina, že pokud vyhynou včely, lidstvo je
přežije jen o čtyři roky. Včely bychom měli brát vážně. Včely na celém světě vymírají a je čas uvědomit si, co to může mít Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
za následky. Na planetě bez včel nebude ovoce, zelenina, káva, mléko, bavlna...nebude život.
spojených s realizací.

56 040

40 040

38 000

Město do kapsy - Mikroklima a veřejný prostor
v okolí ZŠ Korunovační 2018/2019
1. 1. 2019

31. 7. 2019

Účelem projektu přispět ke zlepšení ŽP MČ Praha 7 prostřednictvím zvýšením environmentální gramotnosti (znalostí,
dovedností, postojů) žáků a pedagogů ZŠ Korunovační a dalších cílových skupin (občanů, veřejné správy). Toho bude
dosaženo realizací projektu Mikroklima okolí školy (téma ovzduší, voda, zeleň) a projektu Veřejný prostor v okolí školy
(téma bariéry, estetika, kultura), v rámci kterých žáci pracují v terénu, realizují výzkumné pokusy, komunikují s občany a
místní veřejnou správou a navrhují opatření pro zlepšení vybraného problematického místa v okolí školy. Projekt je
medializován.

Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů
spojených s realizací.

659 800

25 000

24 000

Čištění graffitů

31. 12. 2019

Odstraňování graffitů z fasád domů v oblasti ulic U Letenského sadu a Dobrovského. A také přetírání mobiliáře v
Letenských sadech (odpadkové koše, lampy, lavičky).

Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

100 000

100 000

0

31. 10. 2019

Cílem projektu je současný již zelený vnitroblok dále revitalizovat, osadit novými rostlinami a plodonosnými keři, pořídit
rezervoár dešťové vody, který dosud neexistuje, a my jsme nuceni jinak suchou zahradu zalévat neekologicky vodou z
vodovodu. Vše děláme (nejen) pro děti, kterých v domě přibývá, a které by si zasloužily naučit se poznávat bylinky, sklízet
vlastní maliny, rybíz, angrešt a také více herních prvků.
Dotace není žadateli poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

56 529

36 886

0

2 709 279

742 595

250 000

Co sežral žralok

Pražská zvířecí záchranka a její působení na
veřejnost

HNÍZDÍM NA SEDMIČCE - naučná
vnitrobloková stezka na počest ornitologa
Veleslava Wahla

EKOŠTOLA

Odpady a odpadky 2019

INDIÁNSKÉ LÉTO - Příměstské tábory s
ekologickou tématikou

Záhony pro školky

Textile Mountain

"Pojďte všichni kluci holky, o prázdninách do
Fazolky! " Příměstské tábory (ekologická
výchova)

1. 1. 2019

DATUM
UKONČENÍ

1. 4. 2019

1. 1. 2019

1. 3. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

5. 8. 2019

1. 1. 2019

1. 1. 2019

29. 7. 2019

Zkrášlení veřejného prostoru – chodníku:
Záhon 15m2 před domem Korunovační 51/22,
Praha 7
1. 1. 2019

Návrat dětí k přírodě a péči o ni
prostřednictvím péče o včely

Soběstačný vnitroblok

1. 1. 2019

1. 1. 2019

1. 4. 2019

DOTACE PODLE OBLASTI
PROGRAMOVÁ DOTACE - BEZPEČNOST A PREVENCE
PROGRAMOVÁ DOTACE - KULTURA
PROGRAMOVÁ DOTACE - SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
PROGRAMOVÁ DOTACE - SPORT

200 000
2 179 000
830 000
1 000 000

PROGRAMOVÁ DOTACE - ŠKOLSTVÍ

250 000

PROGRAMOVÁ DOTACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTOR

250 000

CELKEM V KČ

4 709 000

15

