ZÁMĚRY TKS 14
charita

záměr

realizátor

Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce
koupelny v Noclehárně sv. Martina
Noclehárna sv. Martina

Charita Bohumín

50 000 Kč
osoby bez přístřeší

Charitní dům pokojného stáří senioři - obyvatelé
sv. Františka
Charitního domu

50 000 Kč

Podpora provozu Charitního
nízkoprahového denního centra pro
osoby bez přístřeší

Charitní nízkoprahové denní
centrum pro osoby bez
přístřeší

osoby bez přístřeší

20 000 Kč

Charita Český Těšín

senioři

60 000 Kč

Charitní dům pro seniory
Hnojník

starší a mladší
senioři
senioři a osoby se
sníženou
soběstačností
Děti a mládež ve
věku 6-21 let

110 000 Kč

110 000 Kč

30 000 Kč

Podpora terénních služeb pro seniory

Útvar terénní péče

Vybavení kuchyňky pro aktivity s klienty

Charitní středisko Kometa

Maják stále svítí

Charitní středisko "Maják"

děti, třídní kolektivy
1. stupně ZŠ

Podpora zvyšování kvality služeb

Charita Český Těšín

klienti, pracovníci

30 000 Kč

senioři a zdravotně
znevýhodnění

30 000 Kč

Charitní středisko sociální
rehabilitace

osoby v krizi

30 000 Kč

Charitní dům pro matky v tísni

těhotné ženy a
matky s dětmi

30 000 Kč

Podpora a vybavení Charitního centra pro
Charitní centrum pro seniory
seniory
Doplnění vybavení Charitního střediska
sociální rehabilitace a podpora provozu
startovacích bytů
Výměna starého plynového kotle a
zateplení skladu
Obnova interiéru Charitního domu
pokojného stáří

Charitní dům pokojného stáří senioři

30 000 Kč

30 000 Kč

Charitní ošetřovatelská služba

senioři, nemocní,
pracovníci střediska

30 000 Kč

Charitní asistenční služba

klienti a pracovníci
asistenční služby

40 000 Kč

Charitní pečovatelská služby

klienti a pracovníci
pečovatelské služby

200 000 Kč

Dobrovolníci

Senioři se sníženou
soběstačností a
osoby s psychickým
onemocněním

20 000 Kč

Zakoupení praček a sušiček pro Dům
Dům pokojného stáří u Panny senioři se sníženou
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké Marie Frýdecké
soběstačností

489 000 Kč

Pořízení automobilu pro charitní
ošetřovatelskou službu

Charitní ošetřovatelská služba

dospělí se sníženou
soběstačností

100 000 Kč

Podpora zajištění charitní pečovatelské
služby

Charitní pečovatelská služba

snioři, zdravotně
postižení občané a
jejich rodiny

150 000 Kč

Obnova vybavení ošetřovatelské služby
Charita Frenštát pod Rozvoj a podpora činnosti Charitní
Radhoštěm
asistenční služby
Podpora činnosti Charitní pečovatelské
služby

Rozvoj střediska dobrovolníci

Charita Frýdek Místek

požadovaná
částka

Instalace telefonní ústředny v Charitním
domě pokojného stáří sv. Františka

Podpora navýšení kapacit pobytových
zařízení pro seniory
Vybavení domova kompenzačními
pomůckami a bezbarierová koupelna

Charita Český Těšín

cílová skupina

Charita Frýdek Místek

Podpora provozu terénní služby Rebel
pro ohroženou mládež

Terénní služba Rebel pro děti
a mládež

Podpora a zkvalitnění služeb
nízkoprahového klubu Nezbeda

Podpora sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Nízkoprahový klub Nezbeda
pro děti a mládež
Terénní služba ZOOM pro
osoby s psychickým
onemocněním
Centrum Pramínek na ul. Míru
ve Frýdku

Supervize pro pracovnice Poradenského
centra ve Frýdlandu n. O.

Poradenské centrum ve
Frýdlantu n. O.

Pořízení sušičky prádla pro Oázu pokoje

"Oáza pokoje" pro psychicky
nemocné

Podpora provozu terénní služby ZOOM

Charita Hlučín

děti a mládež v
nepříznivé životní
situaci
děti a mládež do 18
let
osoby s psychickým
onemocněním
rodiny s dětmi
romského původu
osoby vkrizi, se
zdrav. Postižením,
rodiny s dětmi,
etnické menšiny
uživatelé s
psychickým
onemocněním

50 000 Kč
100 000 Kč
36 000 Kč
40 000 Kč

5 000 Kč

60 000 Kč

Profesionální sušička pro Charitní domov Charita Hlučín - Charitní
sv. Mikuláše
domov sv. Mikuláše

klienti, pracovníci
charitního domova
sv. Mikuláše,
domova pro seniory

70 000 Kč

Podpora činnosti střediska Charitní
pečovatelská služba

senioři (osoby nad
65 let věku), lidé se
zdravotním
handicapem, lidé
chronicky nemocní,
osamělí aj. (cca 300
klientů)

150 000 Kč

Charita Hlučín - Pečovatelská
služba

senioři, obyvatelé
Charitního domu sv.
Mikuláše - 30
klientů), rodinní
příslušníci,
zaměstnanci
Potenciální a
stávající klienti
Charity Hlučín
osoby, které dosáhly
15 let, nejsou
umístitelné na
otevřeném ani
chráněném trhu
práce apod.

Podpora činnosti střediska Charitní
domov sv. Mikuláše

Charita Hlučín - Charitní
domov sv. Mikuláše, domov
pro seniory

Venkovní informační vývěska

Charita Hlučín - správa

Podpora činnosti střediska Sociálně
terapeutická dílna

Charita Hlučín - Sociálně
terapeutická dílna

Nástěnné mapy a navigace

pracovníci a klienti
Charita Hlučín - Terénní služby
terénních služeb cca
CHOS, CHPS, CHAS
700 osob

Zhotovení projetku pro stavební
pvovolení na rekontrukci sídla
pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské Charita Hlučín
služby a půjčovny kompenzačních
pomůcek II. Část

pracovníci
pečovatelské,
asistenční a
ošetřovatelské
služby, klienti
uvedených služeb,
klienti práv.
poradenství a
půjčovny

350 000 Kč

15 000 Kč

210 000 Kč

70 000 Kč

100 000 Kč

osoby trpící
chornickým
onemocněním (i
duševním), osoby se
zdraovt.
handicapem, osoby
upoutané za indiv.
vozík

35 000 Kč

zdravotně postižené
osoby

250 000 Kč

Podpora provozu Denního stacionáře sv.
osoby s mentálním a
Denní stacionář sv. Josefa pro
Josefa pro mladé lidi se zdravotním
komb. postižením z
mladé lidi se zdrav. postižením
postižením
Jablunkovska a okolí

314 000 Kč

Zakoupení hrnčířského kruhu

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Podpora rozvoje a úhrada provozních a
investičních nákladů zabezpečujících
Charita Hrabyně
trvale udržitelný provoz chráněných dílen

Podpora provozu centra volnočasových
aktivit

Podpora provozu Humanitární pomoci a
skladu

DPS sv. Hedviky - bezbariérové úpravy
sociálních zařízení

Charita Javorník

Charita Kopřivnice

děti a školní mládež
z obce Mosty u
Centrum volnočasových aktivit
Jablunkova,
případně okolí

90 000 Kč

Humanitární pomoc Charity
Jablunkov

klienty azylových
domů, potřební
občané v ČR i v
zahraničí potřební
lidé na Jablunkovsku

45 000 Kč

DPS sv. Hedviky

senioři, osoby se
zdravotním
postižením, personál
DPS sv. Hedviky

140 000 Kč

Pacienti s
chronickým i
Charitní ošetřovatelská služba akutním
Auto pro Charitní ošetřovatelskou službu
Javorník
onemocněním,
zejména senioři a
zdravotně postižení

Přímá sociální pomoc

Charita Kopřivnice

Sociálně slabí
občané
kopřivnického
regionu

Podpora péče o seniory na DPS

Pečovatelská služba Charity
Kopřivnice na DPS Mořkov

senioři umístění na
DPS Mořkov

senioři a lidé se
Charitní ošetřovatelská služba zdravotním
postižením
děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti ohrožená
Podpora provozu NZDM Zvídálek
a mládež Charity Krnov
společensky
nežádoucími jevy
senoři, osoby se
Zlepšení materiálně technických
Charitní pečovatelská služba
zdraovním
podmínek CHPS
postižením,
osoby
v sociální
a s
Humanitární středisko Charity osoby
Pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
hmotné
nouzi,
Krnov
osoby bez přístřeší
senioři se sníženou
soběstačností z
Zlepšení materiálně technických
Denní stacionář Charity Krnov důvodu věku, osoby
podmínek střediska Denní stacionář
s tělesným
postižením
Podpora péče o seniory v terénní službě

Charita Krnov

Charita Hlučín - Sociálně
terapeutická dílna

140 000 Kč

50 000 Kč

30 000 Kč

270 000 Kč

50 000 Kč

31 000 Kč
10 000 Kč

100 000 Kč

Charita Nový Jičín

osoby s trvalým, či
momentálním
zdraovním
postižením

95 000 Kč

Charita Nový Jičín

lidé, kteří se ocitili v
tíživé životní situac,
postižení živelnými
pohromami nebo
jinou nepřízní osudu

40 000 Kč

Podpora sociálně aktivizačních čiností pro
Charita Nový Jičín
jednotlivce i rodiny

jednotlivci a rodiny s
dětmi

47 000 Kč

Podpora osob bez přístřeší v Charitním
době blahoslavené Matky Terezy

Charita Nový Jičín

osoby bez přístřeší

130 000 Kč

Rozšíření a údržba půjčovny
kompenzačních pomůcek, zajištění
informovanosti o našich službách

Půjčovna kompenzačních
pomůcek

senioři a osoby s
handicapem

100 000 Kč

Podpora terénní a ambulantních aktivit
nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež

děti a mládež,které
Nízkoprahové zařízení pro děti
pasivně tráví svůj
a mládež Manhattan Odry
volný čas

Podpora půjčovny kompenzačních
pomůcek

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Humanitární pomoc osobám v tíživé
životní situaci

Podpora péče o seniory a handicapované CHOPS
Podpora vzniku nových služeb

Podpora péče o seniory - CHOS

Podpora charitní hospicová péče

Podpory péče o osoby bez přístřeší
Charita Opava

Nové sociální služby vzniklé v
roce 2014

senioři a osoby s
handicapem
dle vzniklých služeb

senioři a nemocní
lidé, kterí jsou nebo
Charitní ošetřovatelská služba
budou uživateli
CHOS
senioři a nemocní
lidé, kteří jsou nebo
Charitní hospicová péče
budou uživateli
CHOS
klienti využívající
Chráněné a podporované
službu chráněného
bydlení pro duševně nemocné
bydlení

130 000 Kč

300 000 Kč
70 000 Kč

20 000 Kč

93 000 Kč

667 000 Kč

Chráněná dílna sv. Josefa

zaměstnanci se
zdrav. Postižením,
pracující v chráněné
dílně sv. Josefa v
Opavě - Jaktaři

100 000 Kč

Mateřské centrum Neškola

rodič na rodičovské
dovolené a jejich
děti v předškolním
věku

70 000 Kč

nevyléčitelně
Podpora lidí v závěrečném stádiu života v
nemocní lidé v
Mobilním hospici a ošetřovatelské služby Charitní středisko sv. Kryštofa
závěrečném stádiu
sv. Kryštofa
života

50 000 Kč

Podpora péče o soby s postižením chráněné dílny

Podpora rodin s dětmi

osoby se sníženou
soběstačností z
důvodu věku,
zdravotního
postižení,
nacházející se v
situaci, která
vyžaduej pomoc jiné
osoby

50 000 Kč

Podpora lidí bez domova ve startovacích Charitní středisko sv. Lucie bytek sv. Lucie
starotvací byty

lidé bez domova

50 000 Kč

Podpora aktivit matek s dětmi v tísni v
azylovém době sv. Zdislavy

matky s dětmi a
těhotné ženy,které
se dostaly do
nepříznivé sociální
situace spojené se
ztrátou bydlení

15 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
bez přístřeší v charitním azylovém domě Charitní dům sv. Františka
a noclehárně sv. Františka

lidé, kteří se ocitli
bez přístřeší a
nejsou schopni řešit
svoji tíživou situaci
vlastními silami

10 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
v obtížné životní situaci v Poradně Charity Poradna Charity Ostrava
Ostrava

lidé, kteří jsou v
tíživé žiovtní situaci
a nejsou ji schopni
řešit vlastními silami

20 000 Kč

Podpora seniorů v pečovatelské službě
Matky Terezy

Charitní středisko Matky
Terezy

Charitní dům sv. Zdislavy

Charita Ostrava

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
se specifickými potřebami v Charitním
Charitní dům Salvator
domě Salvator Krnov

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
Charitní dům sv. Benedikta
bez přístřeší v nízkoprahovém denním
Labre
centru sv. Benedikta Labre

Cahritní dům sv. Zdislavy

matky s dětmi a
těhotné ženy,které
se dostaly do
nepříznivé sociální
situace spojené se
ztrátou bydlení

Rekonstrukce tréninkových prostor pro
lidi ohrožené sociálním vyloučením v
Charitním středisku sv. Lucie - startovací
byty a vytvoření zázemí pro komunitní
práci s doprovolníky

Charita Ostrava

lidé ohrožení sociální
vyloučením, kteří
využívají služby soc.
rehab. V Charitním
středisku sv. Lucie

Rozvoj Chráněných dílen

Chráněné díly Charity sv.
Alexandra

Přímá hmotná humanitární pomoc pro
matky s dětmi v azylovém domě sv.
Zdislavy

Charita sv.
Alexandra

osoby starší 18 let
schornickým
duševním
onemocněním
lidé bez příšteří v
nepříznivé životní
situaci, kteří nejsou
schopni svoji situaci
řešit vlastními silami

Podpora chráněného bydlení Charity sv.
Alexandra

osoby zdravotně
postižené,
znevýhodněné
muži a ženy s
dlouhodobým
Charita sv. Alexandra - sociální
dušením
služba chráněné bydlení
onemocněním ve
věku 19-55 let

25 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

470 000 Kč

80 000 Kč

50 000 Kč

Charita Studénka - CHPS

senioři v
pečovatelské službě

80 000 Kč

Částečná úhrada nákupu automobilu pro
Charita Studénka - CHPS
pečovatelskou službu

senioři v
pečovatelské službě

100 000 Kč

Rozšíření a údržba zdravotnických a
kompenzačních pomůcek v půjčovně

senioři a zdravotně
postižení

100 000 Kč

Podpora činnosti pečovatelské služby

Charita Studénka

Charita Stádénka

Osobní asitence

Charita Třinec

Kompenzační pomůcky

Charita Třinec

Charita Třinec

občané se
zdravotním,
tělesným postižením
občané se
zdravotním,
tělesným postižením

204 700 Kč

105 000 Kč

