Přehled záměrů na využití Tříkrálové sbírky pro rok 2019
Název charity

Charita Bohumín

Charita Český Těšín

Název služby/střediska

Název záměru

Odůvodnění záměru, popis

Odlehčovací služba pro
seniory
Nízkoprahové denní
centrum pro osoby bez
přístřeší
Charitní dům pro
seniory
Charitní dům pro
matky v tísni
Charitní ošetřovatelská
služba
Charitní středisko
"Kometa"

Vnitřní vybavení rozšířené
odlehčovací služby

Rozšíření odlehčovací služby kapacitou i cílovou skupinou. Pořízení
části vnitřního vybavení a kancelářské techniky.

Dokrytí stávajícího provozu
služby prevence

Dokrytí nákladů a podpora provozu služby Nízkoprahového denního
centra pro osoby bez přístřeší.

Komunitní centrum

Rozvoj komunitního centra

Charitní centrum pro
seniory

Pomůcky pro klienty Charitního
centra pro seniory

Terénní služby

Podpora terénních služeb

Charitní dům
pokojného stáří

Zkvalitnění péče v Charitním
domě pokojného stáří

Charitní poradna

Zvyšování odbornosti Charitní
poradny

Charitní středisko
sociální rehabilitace

Nákup vybavení a vzdělávání
pracovníků

Rekonstrukce koupelen a nákup Úprava koupelen (bezbariérové řešení), doplnění pomůcek pro
pomůcek
klienty, obnova starých pomůcek pro klienty.
Výmalba pokojů a nové skříně
Rozvoj charitní ošetřovatelské
služby
Vybavení klubu a odměny pro
děti

Pořízení nových uzamykatelných skříní. Výmalba pokojů.
Rozšíření zázemí služby.
Obnova zastaralého vybavení klubu, pořízení odměn pro děti za
účast na soutěžích, apod.
Vybudování sprchového koutu pro pracovníky v terénních službách,
oprava schodiště, výměna poruchové myčky.
Pořízení materiálu pro aktivizaci seniorů s cílem kvalitnější nabídky
poskytovaných služeb.
Nákup vybavení střediska a automobilů, provozní náklady terénních
služeb.
Pro zkvalitnění a zefektivnění péče o klienty bude zakoupena velká
průmyslová pračka. Pořízení rádiového opakovače k posílení signálu
v komunikační jednotce sestra–klient. Vybavení pokojů klientů
vestavnými skříněmi.
Právní konzultace a vzdělávání pracovníků k zajištění odbornosti a
zvyšování kvalifikace pracovníků.
Služba je přestěhovaná do nových prostor, nutné dovybavení
střediska, podpora vzdělávání pracovníků ke zvýšení odbornosti
personálu.
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Charita Frenštát p. R.

Charita Frýdek-Místek

Nákup vybavení a vzdělávání
pracovníků

Charitní bazárek

Podpora doplňkových služeb

Středisko stravování

Podpora stravovacího provozu

Charitní ošetřovatelská
služba

Podpora a rozvoj paliativní
péče

Dokrytí nákladů a podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby.

Domov pokojného
stáří

Úpravy v Domově pokojného
stáří

V Domově pokojného stáří plánujeme dokončit některé
rekonstrukce (koupelny, kotelna, úprava místnosti za účelem zřízení
pokoje, apod.), tyto opravy si vyžaduje provoz, příp. jsou realizovány
za účelem zvýšení kvalit poskytovaných služeb.

Charitní ošetřovatelská
služba

Podpora péče o nemocné

Dokrytí nákladů a podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby.

Oáza pokoje

Zahrada v Oáze

Středisko X volnočasové a
vzdělávací aktivity

Volnočasové a vzdělávací
aktivity

Charita Frýdek-Místek

Nové zázemí

Terénní služby

Charita Hlučín

Potřeba vyššího proškolení personálu nové služby k zajištění
odbornosti a kvalifikace personálu, dovybavení vznikajícího
střediska.
Nákup vybavení, doplnění o stojany na věšáky z důvodu širšího
sortimentu na prodejně.
Nákup termopodnosů a dalšího vybavení kuchyně spotřebiči, které
je nutné z důvodu zastaralosti obměňovat.

Charitní středisko
"Klíč"

Charitní ošetřovatelská
služba
Charitní domov sv.
Mikuláše
Osobní asistence

Rekonstrukce zázemí pro
terénní služby v Hlučíně
Podpora péče o nemocné a
umírající v Charitní
ošetřovatelské službě
Generální oprava vodovodního
řadu v domově pro seniory
Podpora péče o klienty Osobní
asistence

Pokračování rekonstrukce zahrady ve středisku pro osoby s
duševním onemocněním. Oprava chodníků, vytvoření zákoutí pro
klienty, terénní úpravy.
Realizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro klienty. Činnosti,
které jsou doplněním základních činností soc. služeb, realizuje CHFM
prostřednictvím tzv. střediska X, přes které jsou zajišťovány
volnočasové, preventivní a jiné projekty. Tento záměr zajistí
spoluúčast na těchto projektech.
Nákup a rekonstrukce nemovitosti, která bude sloužit jako zázemí
pro organizaci a její terénní a ambulantní služby.
Nevhodnost dosavadních prostor, havarijní stav budovy,
nedostatečná kapacita pro pracovníky služeb.
Podpora provozu charitní ošetřovatelské služby o pacienty s
náročnou péčí.
Oprava havarijního stavu stávajícího potrubí.
Spolufinancování navýšení personální kapacity služby, které je
plánováno na rok 2019.
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Komunitní centrum sv.
Kláry

Oprava interiéru sociálně
terapeutické dílny v
Ludgeřovicích
Komunitní a duchovní služby v
Hrabyni

Chráněné dílny

Chráněné dílny a úseky dílen

Charita Hrabyně
Chráněné dílny
Hrabyně

Správa a sídlo Charity Hrabyně
Dovybavení úseku dílen v
Hrabyni
Dovybavení úseku dílen
Ostrava-Koblov
Dovybavení úseku dílen
Ostrava-Polanka nad Odrou

Sociálně terapeutická
dílna

Charita Hrabyně

Chráněné dílny Koblov

Charita Jablunkov

Charita Jeseník

Charita Kopřivnice

Chráněné dílny
Polanka
Denní stacionář sv.
Josefa
Charitní pečovatelská
služba
Centrum pomoci sv.
Rafaela

Podpora provozu

Spoluvytváření komunitních aktivit a vytváření zázemí pro duchovní
služby.
Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob a podpora
provozu služby.
Oprava budovy, výmalba, dovybavení prostor.
Dovybavení úseku dílen (paletovací vozík, nářadí).
Dovybavení úseku dílen (mobiliář dílny), nátěr podlahy.
Dovybavení úseku dílen (paletovací vozík, mobiliář dílny), úprava
rampy a nájezdu.
Podpora provozu služby, nákup materiálu pro pracovní dílny,
venkovní mobiliář pro klienty.

Podpora provozu

Podpora provozu služby, nákup pomůcek a OOPP.

Podpora provozu

Podpora provozu služby, nákup vybavení.

Pobytová služba

Vznik nové pobytové služby

Domov pokojného
stáří sv. Františka

Rekonstrukce

Charita Kopřivnice
Terénní pečovatelská
služba
Terénní ošetřovatelská
služba
Charitní pečovatelská
služba

Výmalba všech prostor, výměna elektro-zařízení za úspornější led
osvětlení.

Přímá sociální výpomoc
Podpora péče o seniory v
terénní pečovatelské službě
Podpora péče o seniory v
terénní ošetřovatelské službě
Nákup automobilu

Příprava na stavbu budovy pro novou pobytovou službu (projekt,
úprava pozemku apod.).
Rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka (evakuační
lůžkový výtah, výměna všech rozvodů a sítí, oken, dveří, zateplení
budovy, úprava prostor, bezbariérové soc. zařízení.). Vznikne 6
jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojů, součástí deseti z nich
bude bezbariérové sociální zařízení.
Přímá pomoc potřebným v jejich špatné životní situaci.
Podpora provozu služby.
Podpora provozu služby.
Podpora provozu služby.
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Denní stacionář
Charitní pečovatelská
služba
Charita Krnov

Dům dobré vůle Žáry
Půjčovna kompenz.
pomůcek
Sociální výpomoc
Sociální výpomoc

Charita Nový Jičín

Charita Odry

Aktivně strávený čas v Denním
stacionáři
Zlepšení zázemí a kvality
pečovatelské služby
Podpora provozu pobytové
služby
Kompenzační pomůcky pro
možnost pobytu v domácím
prostředí
Pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci
Humanitární pomoc osobám v
tíživé životní situaci

Nákup materiálu pro podporu ruční motoriky a paměťových činností.
Podpora aktivit klientů.
Z důvodu zastaralého nábytku nákup nového, výměna linolea, nákup
gumových omývatelných podložek pro převoz jídlonosičů.
Nákup pomůcek pro speciální aktivity pro klienty s Alzheimer.
chorobou a pro běžné rukodělné činnosti. Zajištění provozu služby.
Nákup potřebných kompenzačních pomůcek.
Přímá pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci.
Přímá pomoc lidem, kteří se ocitli v mimořádné nepříznivé životní
situaci.
Podpora společenských a vzdělávacích akcí pro děti, rodiče a seniory.
Podpora aktivit charitního rodinného klubu Hnízdo a Charitního
klubu rukodělných prací.

Charita Nový Jičín

Podpora sociálně aktivizačních
činností pro jednotlivce i rodiny

Půjčovna kompenz.
pomůcek

Podpora provozu

Charitní šatník

Podpora provozu

Fond Kroužky

Fond Kroužky

Charitní dům Matky
Terezy
Charitní dům Matky
Terezy
Odborné sociální
poradenství
Charitní ošetřovatelská
služba
Půjčovna kompenz.
pomůcek

Krizová psychologická podpora
klientů azylového domu
Revitalizace herní a
společenské místnosti

Nákup vybavení, pracovních pomůcek, podpora personálního
provozu služby.
Fond na podporu volnočasových aktivit dětí z rodin ohrožených
sociálním vyloučením.
Bezprostřední krizová psychologická pomoc pro klienty služeb
azylového domu.
Nákup vybavení a nábytku, zlepšení funkčnosti a variabilního využití
místnosti.

Podpora sociální poradny

Podpora provozu služby.

Podpora zdravotní
ošetřovatelské služby

Podpora provozu služby.

Rozšíření a obnova půjčovny

Zakoupení a obnova kompenzačních pomůcek.

Zakoupení automobilu pro
sociální služby Charity Odry

Obnovení autoparku Charity Odry pro sociální a zdravotní služby.

Charita Odry

Rozšíření sortimentu nabízených pomůcek, podpora provozu služby.
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Charita Opava

Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba

Podpora péče o seniory

Chráněné dílny

Podpora péče o osoby se
zdravotním postižením v
chráněných dílnách

Nákup vozidel na CNG pro terénní pečovatelskou a ošetřovatelskou
službu, úprava stávajících vozidel na CNG, nákup zdravotnického
materiálu.
Zlepšení pracovních podmínek zdravotně postižených lidí přesunem
do nových prostor; spoluúčast na rekonstrukci, nákup služeb
spojených s přesunem dílen, nákup vybavení a zařízení.

Dům sv. Cyrila a
Metoděje pro zrakově
postižené ve
Vlaštovičkách

Podpora péče o osoby s
mentálním a zrakovým
postižením

Zajištění vyšší ochrany objektu pomocí výměny stávající brány za
bránu s pojezdem, která bude otevírána jen prostřednictvím
přidělených čipů.

Mobilní hospic a
ošetřovatelská služba
sv. Kryštofa

Podpora lidí v závěrečném
stádiu života v

Charitní dům sv.
Benedikta Labre

Podpora lidí bez domova v
rámci terénních programů

Charita Ostrava
Charitní středisko sv.
Lucie
Hospic sv. Lukáše

Charita Studénka

Charita Studénka

Půjčovna kompenz.
pomůcek
Půjčovna kompenz.
pomůcek
Dům pokojného stáří
sv. Anny

Charita sv. Alexandra

Chráněné dílny

Podpora žen, mužů a dětí bez
domova v programu sociální
rehabilitace
Podpora lidí v závěru života rozvoj a obnova materiálního
zázemí služby
Finanční podpora
volnočasových aktivit dětí z
obcí, kde se sbírka realizuje
Rozšíření a údržba zdravotních
a kompenzačních pomůcek v
půjčovně
Vybudování skladu
zdravotnických a
kompenzačních pomůcek
Studie na přístavbu domova sv.
Anny
Úprava kotelen a otopné
soustavy

Podpora provozu služby lidem v závěrečném stádiu života v jejich
domácnostech. Služba je poskytována pohotovostní terénní službou
nepřetržitě 24 hodin denně.
Podpora provozu poskytované sociální služby zaměřené na aktivní
vyhledávání a pomoc lidem žijícím na ulici v jejich nepříznivé životní
situaci.
Podpora provozu sociální služby zaměřené na rozvoj samostatného
života lidí v poskytovaných startovacích bytech a podporu začlenění
do běžného života.
Obnova vybavení pokojů pacientů hospice, pořízení vybavení pro
svépomocnou údržbu hospicové zahrady.
Zpřístupnění volnočasových aktivit dětem ze sociálně slabých rodin.

Rozšíření, údržba a doplnění kompenzačních pomůcek.
Nutnost skladování velkého množství pomůcek, chybějící skladové
prostory.
Potřeba rozšíření kapacity služby.
Zlepšení regulace a účinnosti topného systému ve 2 budovách
chráněných dílen.
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Chráněné dílny

Charita sv. Martina

Charitní pečovatelská
služba
Charitní ošetřovatelská
služba
Půjčovna kompenz.
a zdrav. pomůcek
Charita Třinec

Charita Třinec

Charitní asistenční
služba

Podpora osob se zdravotním
postižením, vybavenost
chráněných dílen

Osoby s hendikepem (OZP, OZZ) patří k nejohroženějším skupinám
obyvatel z hlediska zaměstnanosti. Tímto záměrem podporujeme
jejich zaměstnanost.

Podpora péče o seniory

Podpora provozu charitní pečovatelské služby.

Finanční podpora služby

Podpora provozu charitní ošetřovatelské služby.

Provoz půjčovny

Nákup a opravy kompenzačních pomůcek. Podpora provozu
půjčovny.

Rekonstrukce sídla Charity
Třinec
Podpora péče o seniory v
asistenční službě

Nevyhovující stávající prostory.
Podpora provozu charitní asistenční služby.
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