Záměry na využití výnosu Tříkrálové sbírky pro rok 2018

charita
Charita sv. Alexandra
Charita Bohumín

Charita Český Těšín

název

Charita Frýdek-Místek

obsah

požadovaná
částka

Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost
lidé se zdravotním postižením
chráněných dílen
Vnitřní vybavení rozšířené odlehčovací služby
lidé se zdravotním postižením, senioři
Dokrytí stávajícího provozu pro služby prevence
lidé bez domova

podpora provozu služby

195 000 Kč

vybavení služby
podpora provozu služby

150 000 Kč
50 000 Kč

Zakoupení vícemístného automobilu
Úprava interiéru Komunitního centra
Nákup pomůcek pro aktivizaci seniorů
Nákup software pro terénní služby
Materiálně technický standard a jeho naplňování

senioři
senioři
senioři
senioři
senioři

zakoupení vozidla
úprava prostor
nákup pomůcek
software pro služby
vybavení služby

200 000 Kč
120 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč

Rozvoj Charitní ošetřovatelské služby
Osvětlení v Charitním domě pro matky v tísni
Rozšíření vybavení a aktivity mimo klub

klienti a pracovníci
těhotné ženy a matky s dětmi
děti a mládež 6 - 21 let, třídní kolektivy ZŠ

Rekonstrukce kanceláře
Charita Frenštát p. R.

cílová skupina

Pořízení automobilu pro službu osobní asistence

úprava prostor
zajištění osvětlení
nákup vybavení,
mimoklubové aktivity
osoby bez příštřeší, rodiny s dětmi, senioři a osoby v úprava prostor
krizi
klienti a pracovníci služby osobní asistence
zakoupení vozidla

Podpora rodin v nouzi
Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu
Dofinancování nákladů vzniklých při realizaci
projektu
Zázemí pro klienty
Nový vůz
Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby

pracovníci služby a rodiny v nouzi
klienti a pracovníci pečovatelské služby
klienti a pracovníci

Pracovní terapie v Majáku
Klub Nezbeda
Zahrada Oázy

lidé s psychickým onemocněním
děti a mládež
klienti služby Oáza pokoje

senioři
klienti Charitní ošetřovatelské služby
klienti Charitní pečovatelské služby

podpora provozu služby
zakoupení vozidla
krytí nevyúčtovatelných
nákladů
úpravy a opravy
zakoupení vozidla
vybavení, supervize,
podpora provozu služby
vybavení služby
podpora provozu služby
úpravy zahrady, pergola

70 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
60 000 Kč
42 500 Kč
72 500 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč

Charita Hlučín

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Jeseník
Charita Kopřivnice

Zlepšení možností služby
Zlepšení možností Poradenského centra
Zkvalitnění Pramínku
Nové pomůcky
Rebeláci ve FM
Podpora dobrovolníků a Ředitelství

klienti Odlehčovací služby
lidé v nouzi
pracovníci Centra Pramínek
klienti Půjčovny pomůcek
děti a mládež
pracovníci

Vybudování zázemí pro služby a Charitu FrýdekMístek
ZaZOOMujeme
Podpora činnosti střediska Charitní domov sv.
Mikuláše
Vybavení služeb zdravotnickými přístroji a
pomůckami
Podpora činnosti střediska Sociálně terapeutická
dílna
Rekonstrukce zázemí pro Charitní pečovatelskou,
asistenční a ošetřovatelskou službu

pracovníci, klienti
klienti služby ZOOM, pracovníci
senioři
senioři, lidé se zdravotní postižením, lidé s
hadicapem
osoby s mentální psotižením starší 15 let, osoby s
chornickým onemocněním
klienti terénních služeb Charity Hlučín

opravy, vybavení
podpora provozu služby
podpora provozu služby
vybavení služby
podpora provozu služby
vybavení, materiál, podpora
dobrovolníků
nákup nemonitosti,
rekonstrukce
vzdělání, vybavení
podpora provozu služby

40 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč
40 000 Kč
400 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč

nákup vybavení

50 000 Kč

podpora provozu služby

50 000 Kč

rekonstrukce prostor,
zozšíření služeb

1 000 000 Kč

Rozvoj komunitních, duchovních a humanitárních
zdravotně postižené a znevýhodněné osoby
aktivit, úprava a údržba prostor, podpora chráněných
dílen, integrace osob se zdravotním postižením do
pracovního procesu a společnosti

podpora provozu služby

325 000 Kč

Podpora realizace a rozvoje sociální služby denní
stacionář
Podpora realizace a rozvoje Charitní pečovatelské
služby
Podpora realizace a rozvoje Centrum pomoci sv.
Rafaela
Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka

podpora provozu služby

125 000 Kč

podpora provozu služby

350 000 Kč

podpora provozu služby

150 000 Kč

stavební úpravy

348 000 Kč

Podpora péče o seniory terénní služby Mořkov

osoby s mentálním a kombinovaným postižením,
pracovníci
osoby v nepříznivé sociální situaci, senioři, osoby se
zdravotním positžením, pracovníci
osoby v nepříznivé sociální situaci,lidé v nouzi,
pracovníci
senioři osoby se zdravotním postižením, pracovníci
Domova pokojného stáří
senioři a lidé se zdravotním postižením

podpora provozu služby

50 000 Kč

Podpora péče o seniory v terénní službě

senioři a lidé se zdravotním postižením

podpora provozu služby

230 000 Kč

Charita Krnov

Charita sv. Martina

Charita Nový Jičín

Přímá sociální výpomoc
Podpora péče o seniory v terénní službě

sociálně slabí občané kopřivnického regionu
senioři a lidé se zdravotním postižením v Mořkově

Podpoření provozu střediska Denní stacionář
Umožníme kvalitní život v domácím prostředí
Když ti něco schází, s Tříkrálovými prostředky Ti
pomůžeme z nesnází
Podpora rozvoje pečovatelské služby
Finanční podpora pečovatelské služby
Nákup nových kompenzačních pomůcek
Podpora rozvoje služby domácí péče
Podpora sociálně aktivizačních činností pro
jednotlivce i rodiny
Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

senioři a osoby se sníženou soběstačností
podpora provozu služby
osoby s tělesným a zdravotním postižením
podpora provozu služby
osoby v sociální a hmotné nouzy, osoby bez přístřeší podpora potřebných, přímá
pomoc
klienti pečovatelské služby
vybavení vozidel, auta
klienti pečovatelské služby
podpora provozu služby
klientyi půjčovny kompenzačních pomůcek
nákup pomůcek
klienti Charitní ošetřovatelské služby
podpora rozvoje služby
jednotlivci, rodiny s dětmi, matky s dětmi v tísni
podpora aktivit mimo
sociální služby
lidé v tíživé životní situaci
přímá humanitární pomoc

Fond pro podporu volnočasových aktivit dětí z rodin rodiny ohrožené sociálním vyloučením, matky
ohrožených sociálním vyloučením samoživitelů
(otcové) samoživitelé
Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek
Charita Odry

Podpora péče o seniory a handicapované osoby
Zkvalitnění prostor sociální poradny a jejího
dofinancování
Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

Charita Opava

Podpora péče o osoby se zdravotními problémy CHPS, CHOS, CHHP

přímá pomoc potřebným
zakoupení automobilu

zpřístupnění aktivit pro děti
ze sociálně slabých rodin

lidé s trvalým či momentální handicapem

dokoupení, údržba
pomůcek, nákup vozu
senioři, osoby s handicapem, pracovníci pečovatelské podpora provozu služby
služby
klienti poradny, pracovníci
podpora provozu služby,
vybavení
senioři, osoby s handicapem
oprava, nákup pomůcek,
propagace
senioři a nemocní lidé
nákup vybeveni, instalace
vzduchotechniky, vozidla

70 000 Kč
100 000 Kč
40 000 Kč
110 000 Kč
40 000 Kč
64 000 Kč
40 000 Kč
46 000 Kč
80 000 Kč
95 000 Kč
40 000 Kč
25 000 Kč

240 000 Kč
300 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
380 000 Kč

Podpora péče o osoby s postižením - chráněná dílna lidé se zdravotním postižením

nákup vozu, laseru

400 000 Kč

Podpora péče o osoby s mentálním postižením.

stavební úpravy, rozšíření
kapacity služby

570 000 Kč

duševně nemocní a mentálně postižení klienti

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec

podpora provozu služby

150 000 Kč

Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů lidé bez přístřeší v nepříznivé životní situaci
Charitního domu sv. Benedikta Labre

podpora provozu služby

300 000 Kč

Podpora lidí bez domova - provoz Šatníku Charity
Ostrava
Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše pořízení průmyslové pračky
Podpora ohrožených dětí a mládeže v Charitním
středisku Michala Magone - rekonstruce rozvodů a
elektřiny
Vybudování skladu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek
Rozšíření a údržba zdravotnických a kompenzačních
pomůcek v půjčovně
Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí,
kde se sbírka realizuje

lidé bez přístřeší v nepříznivé životní situaci

podpora provozu služby

60 000 Kč

nevyléčitelné nemocní lidé v závěrečném stádiu
života
děti a mládež

pořízení pračky

200 000 Kč

rekostrukce rozvodů

290 000 Kč

senioři a lidé se zdravotním postižením

vybudování skladu

320 000 Kč

senioři a lidé se zdravotním postižením

dokoupení, údržba
pomůcek
zpřístupnění aktivit pro děti
ze sociálně slabých rodin

Polyfunkční komunitní centrum

lidé se zdravotním postižením, osoby ohrožené
sociálním vyloučením
lidé se zdravotním postižením

Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním
hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

Charitní asistenční služba

nevyléčitelné nemocní lidé v závěrečném stádiu
života

rodiny s dětmi

50 000 Kč
30 000 Kč

projektová dokumentace

150 000 Kč

podpora provozu služby

300 000 Kč

