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Popis aktivit projektu k 31. 5. 2022 

1.) Domov pro osoby se zdravotním postižením´ 

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je určena pro 4 těžce postižené 

děti s kombinovaným postižením a bude poskytována v bezbariérovém bytě na adrese ul. Kpt. 

Stráského č.p. 996, Praha 9.  Služba byla zaregistrována k 1.5.2022 a aktuálně probíhá nábor 

nových zaměstnanců, zahájen byl proces výběru dětí/klientů.   

V rámci projektu je zatím hrazen nájem bytu a jeho kompletní vybavení, které musí odpovídat 

zákonným požadavkům na realizaci sociální služby tohoto typu. Vzhledem k požadavkům na 

bezbariérovost prostředí byla vyrobena na míru kuchyňská linka. V současné době je 

dokončováno vybavení bytu, na jehož základě jsme získali souhlas Hygienické stanice HMP 

s provozováním služby.   

2.) Nízkoprahový byt  

Poskytování služby krizového ubytování v nízkoprahovém bytě není žádnou akreditovanou 

službou. Jedná se o pomoc hlavního města Prahy rodinám s dětmi v akutní bytové nouzi, které 

mohou v bytě přebývat maximálně jeden měsíc. Služba je poskytována v nájemním bytě č. 11 

na adrese Havlíčkovo nám. č. p. 746, Praha 3.   

V rámci projektu je zatím hrazen nájem bytu a jeho kompletní vybavení.  Provoz bytu byl 

pilotně spuštěn k 1.5.2022 na základě spolupráce s neziskovou organizací Proxima sociale, 

v jednání je zapojení MČ Praha 3, na jejímž území je byt situován. V bytě je aktuálně 

ubytována rodina se třemi dětmi, které poskytují sociální podporu pracovníci NNO Proxima 

sociale.   

3.) Pěstounský byt  

Poskytování služby náhradní rodinné péče v pěstounském bytě je vázáno na získání 

konkrétního bytu. Aktuálně vyjednáváme s MČ Praha 7 o pronájmu bytu.  

Pilotní režim bude zajištěn prověřeným pěstounským párem, který bude tvořen jedním 

pěstounem a jedním zaměstnancem, resp. zaměstnankyní našeho zařízení. Momentálně 

prochází vytipovaný pěstounský pár prověřovací procedurou.   

Pokud projde pár schvalovacím řízením a pokud získáme byt od MČ Praha 7, bude třeba byt 

vybavit a zajistit tzv. „přesouzení“ dětí k pěstounovi. Následně by mohlo být poskytování 

služby zahájeno.    
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