ZÁMĚRY TKS 2016
charita

záměr

realizátor

cílová skupina

požadovaná
částka

chráněné dílny a sociální
služby Charity sv. Alexandra

osoby zdravotně
postižené (OZP),
osoby zdravotně
znevýhodněné
(OZZ), osoby se
změněnou pracovní
schopností, klienti
CHB pro duševně
nemocné

150 000 Kč

Charita sv.
Alexandra

Podpora osob se zdravotním postižením,
vybavenost chráněných dílen

Charita Bohumín

Rezervní fond na instalaci evakuačního
výtahu

Charitní dům pokojného stáří
senioři
sv. Františka v Bohumíně

Podpora Charitního bazárku

Charitní bazárek

Zakoupení automobilu

Charitní dům pro seniory
Hnojník

široká veřejnost,
pracovnice
Charitního bazárku

35 000 Kč

senioři

35 000 Kč

Zkvalitnění podmínek pro klienty domova
Charitní dům pokojného stáří senioři
pro seniory

35 000 Kč

Zlepšení podmínek při poskytování služby
Charitní středisko "Kometa"
- oprava kuchyňské linky

děti a mládež 6-21
let

35 000 Kč

Maják stále svítí

děti, třídní kolektivy
1. stupně ZŠ

80 000 Kč

Zvýšení bezpečnosti služby - obnova
Charita Český Těšín
oplocení azylového domu
Zlepšení možností služby

Charitní středisko "Maják"

těhotné ženy a
Charitní dům pro matky v tísni matky s dětmi,
pracovníci

35 000 Kč

Charitní ošetřovatelská služba senioři, pracovníci

35 000 Kč

Zkvalitnění služeb Charitní poradny

Charitní poradna

osoby od 18- ti let v
krizové a tíživé
sociální situaci

Doplnění kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních
pomůcek

klienti CHPS, CHA,
veřejnost

Zkvalitnění a rozvoj služeb středisek

senioři, zdravotně
Charitní centrum pro seniory,
znevýhodnění,
Charitní středisko sociální
osoby v krizi,
rehabilitace
pracovníci středisek

70 000 Kč

Podpora provozu a rozvoje Charitních
služeb pro domácnosti

Charitní služby pro
domácnosti

klienti CHSpD

35 000 Kč

Zkvalitnění stravovacího provozu

Středisko stravování

senioři, klienti,
pracovníci

35 000 Kč

Nákup vozu pro potřeby terénních služeb Charitní pečovatelská služba,
pro seniory
Charitní asistence

Charita Frenštát pod
Radhoštěm

150 000 Kč

klienti terénních
služeb
klienti
ošetřovatelské
služby Charity
Frenštát p.R.

Rozvoj paliativní péče

Charita Frenštát pod
Radhoštěm - ošetřovatelská
služba

Podpora rodin v nouzi

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny v nouzi
rodiny s dětmi

35 000 Kč
35 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

100 000 Kč

senioři a lidé, kteří
Podpora provozu charitní ošetřovatelské
Charitní ošetřovatelská služba potřebují zdravotní
služby
péči
senioři se sníženou
Podpora provozu charitní pečovatelské
Charitní pečovatelská služba
soběstačností
služby
Podpora provozu terénní služby Rebel
Terénní služba Rebel pro děti děti a mládež v
nepříznivé životní
pro ohroženou mládež
a mládež

Charita Frýdek Místek

162 000 Kč
72 000 Kč

Podpora provozu nízkoprahového klubu
Nezbeda

Nízkoprahový klub Nezbeda
pro děti a mládež

děti a mládež do 18
let

126 000 Kč

Podpora provozu terénní služby ZOOM

Terénní služba ZOOM pro
osoby s psychickým
onemocněním

osoby s psychickým
onemocněním

54 000 Kč

Podpora sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

rodiny s dětmi ve
Centrum Pramínek na ul. Míru
vyloučené lokalitě
ve Frýdku
města Frýdek-Místek

Podpora provozu Poradenského centra
ve Frýdlantu n. O.

Poradenské centrum ve
Frýdlantu n. O.

osoby v krizi, se
zdrav. postižením,
rodiny s dětmi,
etnické menšiny

42 000 Kč

Podpora provozu Denního centra Maják

Denní centrum Maják

osoby s psychickým
onemocněním a
lehkým mentálním
postižením

35 000 Kč

Zkvalitnění dobrovolnického hnutí

Dobrovolnické centrum

senioři a osoby s
psychickým
onemocněním

50 000 Kč

Investice do budovy Domu pokojného
stáří

Dům pokojného stáří u Panny senioři se sníženou
Marie Frýdecké
soběstačností

Zakoupení velkokapacitní pračky

Oáza pokoje pro psychicky
nemocné

Nákup automobilu pro Charitní asistenční Charita Hlučín - Asistenční
služba
službu

Charita Hlučín

10 000 Kč

141 000 Kč

300 000 Kč

osoby s psychickým
onemocněním

60 000 Kč

pracovníci a klienti
Charitní asistenční
služby

200 000 Kč

Podpora činnosti střediska Charitní
domov sv. Mikuláše

klienti domova pro
seniory, jejich
Charitní domov sv. Mikuláše - rodinní příslušníci,
Ludgeřovice
zaměstnanci zařízení
a spolupracovníci
DSVM

400 000 Kč

Podpora činnosti střediska Charitní
pečovatelská služba

Charita Hlučín - Pečovatelská
služba

senioři, lidé se
zdravotním
postižením, lidé s
chronickým
onemocněním, lidé s
dalšími handicapy

250 000 Kč

Charita Hlučín - Sociálně
terapeutická dílna

osoby od 15 let s
mentálním
postižením, s
různými typy
chronických
onemocnění, osoby
s dalšími
zdravotními
handicapy

250 000 Kč

Podpora činnosti střediska Sociálně
terapeutická dílna

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Podpora rozvoje komunitních a
humanitárních aktivit, začlenění osob se
zdravotním postižením do pracovního
procesu a společnosti

Charita Hrabyně

zdravotně postižené
osoby

325 000 Kč

Podpora provozu Centra volnočasových
aktivit

děti a mládež a
dospělí z obce Mosty
Centrum volnočasových aktivit
u Jablunkova a
Jablunkovska

95 000 Kč

215 000 Kč

175 000 Kč

Podpora provozu Centra pomoci sv.
Rafaela

Humanitární pomoc Charity
Jablunkov

lidé bez přístřeší a
zejm. rodiny sociálně
slabé, oběti
mimořádných
událostí

Zřízení nové terénní sociální služby

Charita Jablunkov – nové
středisko

senioři, lidé se
zdravotním
postižením

DPS sv. Hedviky - výměna oken - II. část
Charita Javorník
Zahájení domácí hospicové péče na
Jesenicku

Charita Kopřivnice

senioři ve věku od
65 let, osoby se
Domov pokojného stáří sv.
zdravotním
Hedviky
postižením ve věku
od 50 let
pacienti s
onkologickým
Charitní ošetřovatelská služba onemocněním nebo
v terminálním stádiu
života

Podpora péče o seniory terénní služby
Mořkov

Pečovatelská služba DPS
Mořkov

senioři umístění na
DPS Mořkov

Podpora péče o seniory v terénní službě

senioři a lidé se
zdravotním
Charitní ošetřovatelská služba
postižením v oblasti
našeho působení

sociálně slabí
občané
Přímá sociální výpomoc
Charita Kopřivnice
kopřivnického
regionu
senioři se sníženou
soběstačností z
Podpoření příjemného prostředí střediska
Denní stacionář Charity Krnov důvodu věku, osoby
Denní stacionář
s tělesným
postižením
osoby v sociální a
Humanitární středisko Charity
hmotné nouzi,
Pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
Krnov
osoby bez přístřeší

Charita Krnov

150 000 Kč

170 000 Kč

50 000 Kč

330 000 Kč

70 000 Kč

61 000 Kč

50 000 Kč

Udržení služeb v odlehlých obcích v okolí
Charitní pečovatelská služba
Charity Krnov

senioři, osoby se
zdravotním
postižením, osoby s
chronickým
onemocněním

49 721 Kč

Kompenzační pomůcka pro kvalitní život Charita Krnov - Půjčovna
v domacím prostředí
kompenzačních pomůcek

osoby s tělesným a
zdravotním
postižením

39 279 Kč

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Charita Opava

Podpora provozu NZDM Zvídálek

Zvídálek - Nízkoprahové
zářízení pro děti a mládež
Charity Krnov

Podpora sociálně aktivizačních činností
pro jednotlivce a irodiny

Charita Nový Jičín

Humanitární pomoc osobám v tíživé
životní situaci

Charita Nový Jičín

Podpora Půjčovny kompenzačních
pomůcek

Charita Nový Jičín

Podpora péče o seniory

Charitní pečovatelská služba

Podpora vzniku nové služby

Dluhová poradna

děti a mládež
ohrožená
společensky
nežádoucími jevy

211 000 Kč

Rozšíření půjčovny kompenzačních
pomůcek

Půjčovna kompenzačních
pomůcek Charity Odry

jednotlivci, rodiny s
dětmi, matky s
dětmi v tísni
lidé v tíživé životní
situaci, oběti
živelných pohrom
lidé s trvalým či
momentálním
zdravotním
hendikepem
senioři a osoby s
handicapem
osoby ohrožené
dluhovou pastí
senioři, osoby s
handicapem

Podpora péče o osoby s duševním
onemocněním

klienti využívající
ambulantní i
Chráněné a podporované
pobytové sociální
bydlení pro duševně nemocné
služby chráněného
a následná péče
bydlení a následné
péče

310 000 Kč

Podpora péče o osoby se zdravotními
problémy - CHOS, CHHP
Podpora péče o seniory - Stacionář

Charitní ošetřovatelská služba senioři a nemocní
a hospicová péče
lidé
senioři a nemocní
Stacionář pro seniory
lidé

Podpora rodin s dětmi

Mateřské centrum Neškola

rodiče na rodičovské
dovolené a jejich
děti v předškolním
věku

Dofinancování rekonstrukce prostor pro
sociální rehabilitaci lidí ohrožených
sociálním vyloučením v charitním
středisku sv. Lucie-startovací byty

Charita Ostrava

lidé ohrožení
sociálním
vyloučením

lidé se sníženou
soběstačností z
Podpora seniorů v pečovatelské službě
důvodu věku,
Matky Terezy
zdravotního
postižení
osoby starší 18 let s
Přímá hmotná humanitární pomoc lidem Charitní dům Salvator-domov
chronickým
pro osoby se specifickými
se specifickými potřebami v charitním
duševním
potřebami
domě Salvator Krnov
onemocněním
Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
lidé, kteří jsou v
v obtížné životní situaci v Poradně Charity Poradna Charity Ostrava
tíživé životní situaci
Ostrava
Přímá hmotná humanitární pomoc lidem Charitní dům sv. Benedikta
Labre-nízkoprahové denní
lidé bez přístřeší
bez přístřeší v nízkoprahovém denní
centrum
centru sv. Benedikta Labre
Charitní středisko Matky
Terezy - pečovatelská služba
Ostrava

Charita Ostrava

50 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem
bez přístřeší v charitní noclehárně sv.
Františka
Přímá hmotná humanitární pomoc pro
matky s dětmi v azylovém domě sv.
Zdislavy

74 000 Kč
40 000 Kč

450 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč

40 000 Kč
650 000 Kč

100 000 Kč

300 000 Kč

90 000 Kč

25 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Charitní dům sv. Františka noclehárna

lidé bez přístřeší

20 000 Kč

Charitní dům sv. Zdislavy azylový dům pro matky s
dětmi

matky s dětmi a
těhotné ženy v nouzi

15 000 Kč

nevyléčitelně
Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Charitní středisko sv. Kryštofanemocní lidé v
Mobilním hospici a ošetřovatelské službě mobilní hospic a
závěrečném stádiu
ošetřovatelská služba
sv. Kryštofa
života

Charita Studénka

Charita Třinec

290 000 Kč

Podpora seniorů a lidí bez domova-nákup
Charita Ostrava
materiálu pro aktivizační terapie

uživatelé sociálních
služeb v charitních
domech sv. Václava,
sv. Alžběty, Salvator
Krnov a charitních
střediscích Gabriel a
sv. Lucie

35 000 Kč

Podpora činnosti pečovatelské služby

Charita Studénka - CHPS

senioři v
pečovatelské službě

100 000 Kč

Rozšíření a údržba zdravotnických a
kompenzačních pomůcek v půjčovně

Charita Studénka

senioři a lidé se
zdravotním
postižením

100 000 Kč

Finanční podpora volnočasových aktivit
dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

Charita Studénka

rodiny s dětmi

100 000 Kč

Charita Třinec

občané se
zdravotním,
tělesným
postižením, senioři

330 000 Kč

Osobní asistence

