Název organizace:
Název projektu:
Účel programu:
Oblast dotačního záměru:
Celkové náklady:
Přidělená dotace:
Účel, obsah a cíl projektu:

Vztah projektu k městské
části Praha 3:

Židovská obec v Praze
Provedení záchranných prací na staticky havarijních
náhrobcích na Novém židovském hřbitově
Zachování kulturního dědictví
Oblast kultury
200 560 Kč
60 000 Kč
Do r. 1990 byla v důsledku židovským památkám nepřejících společenských
podmínek prováděna údržba pouze minimální, objekty zchátraly, obvodová
zeď byla na některých místech pobořena, mnohé partie hřbitova se proměnily
v neprostupné houštiny, do nichž za větru padaly přestárlé stromy a suché
větve. Mnoho náhrobků se samovolně vyvrátilo, padlo na zem, část z nich
byla rozbita. Neutěšený stav zhoršoval opakovaný vandalismus a rozkrádání.
Postupně začaly zanikat cenné výtvarné detaily a architektonické prvky.
Většina dochovaných náhrobků však i přes tyto neblahé projevy představuje
pozoruhodná kamenosochařská díla s plastickou výzdobou a symbolikou,
s rostlinnou ornamentikou doplněnou židovskými symbolickými motivy.
Náhrobky představují cenný doklad vývoje funerální plastiky od historismu
konce 19. století přes rozmanitost výtvarných forem secese až
po novoklasicismus a funkcionalismus dvacátých a třicátých let století
minulého. Jako materiál je v drtivé většině použita černá, nebo tmavě šedá,
strojově řezaná žula, nalezneme zde však v nezanedbatelném podílu
i dovezený, nebo slivenecký mramor, vápenec, břidlici, nebo pískovec. Mnoho
náhrobků je vyrobeno v kombinaci materiálů, zejména pokud jde o základové
bloky, vsazené nápisové desky, epitafy, doplňkovou výzdobu, zasklení
nápisových desek, kovové oplocení hrobových rámů, výtvarné ozdoby a
plastické nápisy z barevných kovů atd.
Účelem je přispět k zachování kulturního dědictví.
Obsahem je oprava 11 ks náhrobků, včetně 1 hrobky.
Cílem projektu a zároveň přínosem je opět malým dílkem přispět k opravám
náhrobků v celém areálu.
Nový židovský hřbitov v Praze 3, Izraelská ul. je neobyčejně cennou
nemovitou kulturní památkou na území Prahy 3. Tento největší židovský
hřbitov v ČR, který je stále používán, má rozlohu více než deset hektarů.
Pozemek pro zřízení hřbitova získalo pražské pohřební bratrstvo od města
Žižkova v r. 1886, výstavba započala v r. 1889. Nový židovský hřbitov nahradil
tou dobou již nevyhovující starý hřbitov ve Fibichově ulici na Žižkově. Většina
jeho staveb je postavena v novorenesančním slohu, obřadní síň je dílem
architekta Bedřicha Münzbergera. Na ploše hřbitova se nacházejí náhrobky
mnoha stylů, mnohé z nich jsou díly předních českých sochařů a architektů Jana Kotěry, Josefa Zascheho či Josefa Fanty. Jeho severní zeď je z vnitřní
strany lemována rodinnými hrobkami, například rodiny Petschků a Waldesů.
Na hřbitově, který je jako celek zapsán na seznam chráněných kulturních
památek, se kromě historických náhrobků nachází například i památník obětí
terezínského ghetta, pomník obětem potopené lodi Patria či pomník obětem
prvních transportů do lodžského ghetta v říjnu 1941. Při jižní zdi hřbitova jsou
osazeny pamětní desky těch, kteří hrob nemají, protože zahynuli
v nacistických koncentračních táborech, či na pochodech smrti neznámo kde.
Hřbitov je nedílnou součástí historie i živé současnosti městské části Prahy 3.
Probíhají zde například koncerty v obřadní síni v rámci festivalu Nekonvenční
žižkovský podzim, hřbitov je navštěvován v rámci cyklu komentovaných

procházek s historiky organizovaných městskou částí. Účastníme se akce Dny
žižkovského kulturního dědictví.
Dosavadní činnost
žadatele:

Židovská obec v podstatě existuje již cca 600 let a po celou tuto dobu se
pravidelně věnuje údržbě židovských památek ve svém vlastnictví. Židovská
obec v Praze systematicky pečuje o své památky již od samého počátku 90.
let. Správa je v současné době prováděna prostřednictvím komisionáře, a.s.
Matana, společnosti v r. 1992 založené (a 100 % vlastněné a plně
kontrolované) Židovskou obcí v Praze. Pracovníci a.s. Matana mají
s předmětným charakterem prací – záchranou rozsáhlého fondu židovských
památek dlouhodobé zkušenosti. Své v péči o památky učinila především 2.
sv. válka a čtyřicetiletá éra komunistického režimu. Tyto dva negativní
mezníky v péči o židovské památky v podstatě přerušily kontinuální péči
židovských komunit o památky a hřbitovy. Deficit v péči o památky se snažíme
dohnat, což je ale vzhledem k finanční náročnosti péče o historické objekty
velice obtížné. Nyní Židovská obec v Praze přispívá na opravy a údržbu
náhrobků a epitafů na židovských hřbitovech každý rok z vlastních zdrojů
a zároveň se průběžně pokoušíme získat finanční prostředky z dalších zdrojů,
jako jsou granty a dotace EU, podpora ze strany českých institucí a měst,
a dále podpora různých zahraničních nadací a fondů a v neposlední řadě i od
soukromých dárců. Za každý příspěvek jsme velmi vděční.

Název organizace:
Název projektu:

Židovská obec v Praze
Osobní asistence Komplexní domácí péče EZRA

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách
Oblast dotačního záměru: Sociální oblast a zdravotnictví
Celkové náklady:
9 029 990 Kč
Přidělená dotace:
57 000 Kč
Účel, obsah a cíl projektu: Komplexní domácí péče EZRA má registrovanou sociální službu osobní
asistence dle zák. 108/2006 Sb., která je poskytována především
v domácnostech klientů. Součástí služby je také základní sociální poradenství.
Služby poskytované KDP EZRA směřují k maximální soběstačnosti klienta,
který může s pomocí druhé osoby co nejdéle setrvat ve svém přirozeném
domácím prostředí. V případě nutné hospitalizace služba přispívá ke zkrácení
pobytu mimo domov. Veškeré činnosti jsou zaměřeny na posílení a podporu
vlastních schopností klienta, kdy jsou nahrazovány pouze ty činnosti, které již
klient opravdu není schopen ani částečně zvládnout. V ostatních činnostech je
klient podporován a je mu poskytována podpora a dopomoc.
Osobní asistence – zahrnuje úkony osobní asistence dle vyhl. 505/2006 Sb.
(pomoc při zajištění a podání stravy, pomoc při sebeobsluze, hygieně, pomoc
při zajištění domácnosti, běžný úklid, nákupy, procházky, pochůzky,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím).
Sociální poradenství
- podpora při sociálním začlenění osobám společensky znevýhodněným,
základní sociální poradenství a konzultace
- předání informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech,
o různých možnostech řešení jejich situace a pomoc tyto možnosti realizovat,
pomoc při jednání s úřady, zprostředkování finanční pomoci (dávky státní
sociální podpory, dávky osobám se zdravotním postižením apod.) a přímých
služeb dle potřeb.
Vztah projektu k městské KDP Ezra poskytuje sociální službu osobní asistence potřebným seniorům,
části Praha 3:
kteří žijí ve svých domácnostech na území celého hlavního města Prahy.
Veškeré potřebné služby jsou poskytovány s důrazem na individualitu
a svobodnou vůli klienta, včetně podpory vlastních schopností
a soběstačnosti. Současně jsou klientům dle potřeby poskytovány zdravotní
služby, ergoterapie a půjčovna zdravotních pomůcek nebo zprostředkovány
veškeré potřebné služby dle místa bydliště tak, aby klient mohl zůstat ve svém
domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné. Hlavní cílem
služeb je podpora života klienta ve vlastním domácím prostředí
a minimalizace institucionální péče. Aktuálně máme na Praze 3 9 klientů,
kterým poskytujeme služby osobní asistence a jsme schopni to dokladovat.
S dalšími několika klienty z Prahy 3 jsou v kontaktu sociální pracovnice
ohledně sociálního poradenství. Zároveň je naše kontaktní místo na území MČ
Prahy 3 - Izraelská 1, Praha 3. Pracovní doba, kdy jsme klientům na této
adrese k dispozici, je každý všední den od 8 do 16 hodin.
Dosavadní činnost
žadatele:

Židovská obec v Praze (dále jen ŽOP) - je církevní organizace sdružující občany
hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. V duchu židovských
tradic podporuje vzdělávání a zajišťuje náboženský a kulturní život osob
a jejich sociální potřeby. ŽOP vytváří systém péče, který má zachytit a
podpořit všechny potřebné v jejich akutní i déletrvající nepříznivé životní
situaci. Poskytuje seniorům a dalším potřebným jednak terénní domácí péči –
Komplexní domácí péče Ezra a Sociální oddělení a Penzion Charlese Jordana,

jednak i rezidenční služby v Domově sociální péče Hagibor, kde jsou také
ambulantní služby - Denní centrum.
Posláním ŽOP je:
- sdružovat občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu
- zajišťovat náboženský a kulturní život
- poskytovat zdravotní, sociální a psychosociální pomoc
- poskytovat nebo zprostředkovat potřebným osobám služby, které jim zajistí
takovou podporu a péči, kterou potřebují k důstojnému životu dle
individuálních potřeb se zvláštním zřetelem ke specifickým potřebám
přeživších holocaust
- aktivně vystupovat proti všem projevům antisemitismu, rasismu a xenofobie
- chránit památku všech židovských obětí Komplexní domácí péče EZRA (dále
jen KDP EZRA) je jednou z organizačních jednotek ŽOP, KDP EZRA je nestátní
zdravotnické zařízení a registrovaná služba osobní asistence zároveň. Klienti
KDP EZRA mohou využívat propojenou formu zdravotní a sociální péče
v přirozeném sociálním prostředí podle individuálních potřeb.

