Přehled záměrů na využití Tříkrálové sbírky pro rok 2020
Název Charity

Název střediska/služby

Charitní dům sv. Františka

Bohumín

Charitní dům sv. Kláry

Charitní dům sv. Kláry

Název záměru

Odůvodnění záměru, popis

V Charitním domě pokojného stáří sv. Františka chybí v zahradě kryté posezení pro
Altán do Charitního domu pokojného klienty. Chceme vybudovat kruhový altán na zpevněné ploše pro klienty chodící i
stáří sv. Františka
pohybující se na vozíčku pro posezení, společné akce i volnočasové aktivity. Zahrada
není majetkem Charity Bohumín, proto bude altán možné demontovat.
V Charitním domě sv. Kláry bude od 1. 1. 2020 poskytována odlehčovací služba pro
10 klientů. V zahradě budovy chybí kryté posezení pro klienty. Chceme vybudovat
Altán do Charitního domu sv. Kláry
kruhový altán na zpevněné ploše pro klienty chodící i pohybující se na vozíčku pro
posezení, společné akce i volnočasové aktivity. Zahrada je majetkem Charity
Bohumín.
V Charitním domě sv. Kláry bude od 1. 1. 2020 poskytovaná odlehčovací služba pro
Úprava zahrady Charitního domu sv.
10 klientů. Zahrada u domu není upravena pro využívání klienty. Zahrada je
Kláry
majetkem Charity Bohumín.

Charitní dům pro seniory

Potřebné postele v Charitním domě
pro seniory

Nedostatek plně polohovatelných lůžek pro klienty.

Charitní dům pro seniory

Jídelní koutek dostupný pro každého

Vytvoření útulného prostředí, jídelního koutku, pro stravování klientů na jednotlivých
patrech v Charitním domě pro seniory.

Charitní dům pro seniory

"Dostupná zahrada" upravená pro
potřeby klientů domova pro seniory

Rekultivace stávající zahrady Charitního domu pro seniory k využití klientů (chodníky,
lavičky, stoly, židle).

Charitní dům pokojného stáří

Příprava rekonstrukce Charitního
domu pokojného stáří

Příprava projektu na vytvoření komunitního bydlení pro klienty.

Charitní poradna

Více soukromí pro klienty Charitní
poradny

Český Těšín

Charitní středisko „Klíč“
Charitní dům pro matky v
tísni

Pomáháme odborně
Obnova dveří Azylového domu

Půjčovna pomůcek

Úprava skladu kompenzačních
pomůcek

Charitní asistence

Podpora aktivizačních dovedností
pracovníků Charitní asistence

Zajištění klidného a tichého místa pro konzultování s klienty, v prostorách chybí
druhá konzultovna či jakákoliv místnost zajišťující soukromí pro zajištění okamžité
kapacity služby.
Zvyšování odbornosti zaměstnanců v Charitním středisku „Klíč“.
Zkvalitnění prostředí Azylového domu, dojde k obnovení a oživení stávajících dveří a
zárubní.
Nevyhovující podlaha a podmínky k uskladnění kompenzačních pomůcek (doplňkové
služby).
Nákup odborné literatury, pomůcky pro aktivizaci seniorů v domácím prostředí.

1

Frenštát p. R.

Charitní pečovatelská služba

Podpora vzdělávání pracovníků v
Charitní pečovatelské službě

Návazné vzdělávání na prevenci onemocnění páteře (Škola zad 2).

Charitní pečovatelská služba

Zkvalitnění zázemí Charitní
pečovatelské služby

Nevyhovující prostory, nevyhovující nábytek, nesplňuje požadavky GDPR.

Charitní centrum pro seniory

Vytvoření útulných zón pro aktivizační Nákup nábytku (křesel, stolů), oddělovacích paravánů, nákup televize v Charitním
činnosti seniorů
centru pro seniory.

Charitní ošetřovatelská služba Podpora a rozvoj paliativní péče

Kurzy v oblasti paliativní a hospicové péče, zvyšování odbornosti zaměstnanců
Charitní ošetřovatelské služby, odborná literatura.

Charitní středisko Kometa

Odborně a hravě

Zvyšování odbornosti zaměstnanců Charitního střediska Kometa, nápady pro práci s
dětmi.

Charitní středisko Kometa

Podpora volnočasových aktivit
charitního střediska Kometa

Aktivizační programy pro děti, prezentace Charitního střediska Kometa, nákup odměn
pro děti/motivace pro děti účastnit se programu „Komety“.

Charitní ošetřovatelská služba Podpora a rozvoj paliativní péče

Dokrytí nákladů a podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby.

Domov pokojného (DPS) stáří,
Úpravy v pobytových zařízeních
Oáza pokoje

V DPS i Oáze pokoje je zapotřebí provést některé úpravy a opravy, které jsou již
investicemi, výměny a rekonstrukce topení, kotelen, rekonstrukce WC. Tyto opravy si
vyžaduje provoz, příp. jsou realizovány za účelem zvýšení kvalit poskytovaných
služeb.

Salvia - domácí zdravotní
péče

Salvia v terénu

Dokrytí nákladů a podpora provozu Charitní ošetřovatelské služby.

Doučování

Doučování, volnočasové a vzdělávací
aktivity

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. Samostatnou rozvíjející se
aktivitou je Doučování dětí ze sociálně slabých rodin.

Charita Frýdek-Místek

Nové zázemí

Nákup a rekonstrukce nemovitosti, která bude sloužit jako zázemí pro organizaci a její
terénní a ambulantní služby.

Domov sv. Mikuláše

Obnova vybavení pro klienty domova Pořízení nových elektricky polohovatelných postelí a nábytku pro klienty do pokojů a
pro seniory
společných prostor.

Domov sv. Mikuláše

Oprava osvětlení v domově pro
seniory

Charitní pečovatelská služba,
Charitní asistence

Vybudování zázemí pro terénní služby Nevhodnost dosavadních prostor, havarijní stav budovy, nedostatečná kapacita pro
v Hlučíně
pracovníky služeb.

Půjčovna pomůcek

Obnova vybavení půjčovny
kompenzačních pomůcek

Frýdek-Místek

Hlučín

Výměna dosluhujícího osvětlení za nový systém s LED osvětlením ve společných
prostorách domova pro seniory.

Pořízení nových elektricky polohovatelných postelí, vozíků, příp. dalších pomůcek.
2

Hrabyně

Sociálně terapeutická dílna

Oprava podlahy v sociálně
terapeutické dílně

Charitní ošetřovatelská služba

Podpora péče o nemocné a umírající
v Charitní ošetřovatelské službě

Chráněné díly

Rozvoj komunitních, duchovních a
pracovních aktivit, podpora
chráněných dílen, integrace osob se
zdravotním postižením

Denní stacionář sv. Josefa

Podpora provozu Denního stacionáře Dofinancování mezd, nákup materiálu pro pracovní dílny, dofinancování energií,
sv. Josefa
vybavení nových prostor.

Charitní pečovatelská služba

Podpora provozu Charitní
pečovatelské služby

Centrum pomoci sv. Rafaela

Podpora provozu Centrum pomoci sv.
Dofinancování mezd, energie, nájem, nákup vybavení.
Rafaela

Charita Jablunkov

Vznik nové pobytové služby

Jablunkov

Jeseník

Kopřivnice

Výměna keramické dlažby, provedení hydroizolace (napravení havarijního stavu).
Péče o pacienty s náročnou péčí. Dokrytí nákladů a podpora provozu Charitní
ošetřovatelské služby.
Zaměstnávání zdravotně postižených osob, zkvalitnění podmínek chráněných dílen,
spoluvytváření a rozvoj komunitních a duchovních aktivit v rámci centra, vytváření
zázemí pro duchovní aktivity v oblasti péče o nemocné a jejich doprovázení, zapojení
organizace do začleňování v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním
omezením a podpora chráněných dílen.

Dofinancování mezd, energie, nájem, nákup pomůcek a OOPP, elektro kola,
automobilu.

Příprava na stavbu budovy pro novou pobytovou službu (projekt, úprava pozemku
apod.).

Domov pokojného stáří (DPS) Rekonstrukce Domova pokojného
sv. Františka
stáří sv. Františka

Plánovaná rekonstrukce budovy DPS sv. Františka v Javorníku, která započala v lednu
2019, nadále pokračuje. V současné době probíhá instalace evakuačního lůžkového
výtahu, dokončuje se výměna všech rozvodů a sítí, jsou vyměněna okna a vyzděny
vnitřní prostory. Následovat bude pokládka dlažby a obkladů, instalace dveří, nákup
vybavení gastro provozu a prádelny, zateplení budovy. Vznikne 6 jednolůžkových a 7
dvoulůžkových pokojů, součástí deseti z nich bude bezbariérové sociální zařízení.

Charita Kopřivnice

Pomoc potřebným v jejich nepříznivé životní situaci.

Terénní služby
Terénní služby
Půjčovna pomůcek

Přímá sociální výpomoc
Podpora péče o seniory v terénní
službě
Nákup automobilu
Kompenzační pomůcka pro možnost
pobytu v domácím prostředí

Krnov
Zajištění provozu terénní
Charitní ošetřovatelská služba
ošetřovatelské služby

Podpora provozu služby.
Zajištění dostupnosti služby.
Nákup kompenzačních pomůcek: 2 x oxygenátor, 2 x polohovací lůžko.
Nákup automobilu k přepravě zdravotních sester do přirozeného domácího prostředí
klienta. Zdravotní službu poskytujeme v rozsáhlém okolí Krnova a dojezd činí denně
až 100 km. Nemáme žádné jiné zdroje, ze kterých by si středisko ošetřovatelské
služby, mohlo zajistit nákup automobilu a bez něj, není možné službu zajistit.
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Nový Jičín

Odry

Charita Nový Jičín

Humanitární pomoc osobám v tíživé
životní situaci

Přímá pomoc lidem, kteří se ocitli v mimořádné nepříznivé životní situaci.

Klub Hnízdo, Charitní klub
rukodělných prací

Podpora sociálně aktivizačních
činností pro jednotlivce i rodiny

Podpora společenských a vzdělávacích akcí pro děti, rodiče a seniory - podpora aktivit
charitního rodinného klubu Hnízdo a Charitního klubu rukodělných prací (nákup
tvořivého materiálu, lektorné, pronájmy sálů apod.).

Půjčovna komp. pomůcek

Podpora Půjčovny kompenzačních
pomůcek

Rozšíření sortimentu nabízených pomůcek, podpora provozu služby.

Charitní šatník

Podpora provozu Charitního šatníku

Nákup vybavení, pracovních pomůcek, podpora provozu služby.

Charita Nový Jičín

Fond Kroužky

Fond na podporu volnočasových aktivit dětí z rodin ohrožených sociálním
vyloučením.

Azylový dům

Nákup vybavení herní a společenské
místnosti v Azylovém domě v NJ

Nákup vybavení: stohovatelných židliček a nového koberce pro zlepšení funkčnosti
místnosti.

Azylový dům

Revitalizace hřišť u azylových domů v
Novém Jičíně a Straníku

Nákup a instalace certifikovaných dětských herních venkovních prvků.

Terénní služby

Obnovení autoparku Charity Odry pro
Obnovení vozového parku z důvodu stáří a technického stavu vozidel.
sociální služby

Terénní služby

Podpora péče o seniory

Nákup kompenzačních pomůcek - postele a invalidní vozíky, nákup oxygenerátorů,
zdravotnický a ochranný materiál.

Chráněné dílny

Podpora péče o osoby se zdravotním
postižením v chráněných dílnách

Zlepšení pracovních podmínek zdravotně postižených lidí přesunem do nových
prostor; spoluúčast na opravách, nákup služeb spojených s přesunem dílen, nákup
materiálu na opravy, vybavení a zařízení.

Péče o osoby se zdravotním
postižením

Podpora péče o osoby s mentálním
postižením a dalšími kombinovanými
vadami

Vytvoření materiálně technického zázemí služby pomocí realizace stavební úpravy
kanceláře, která je nyní průchozí k WC mužů a do skladu materiálu. Úprava spočívá ve
vytvoření nového vstupu, otočení vodovodu, sanitární techniky, zhotovení podlahy,
obkladů apod. tak, aby vznikla místnost, ve které bude zajištěna diskrétnost a klid při
jednáních se zájemci o službu, s rodinami stávajících uživatelů apod.

Krizová pomoc

Krizová pomoc

Osazení dveřního otvoru protihlukovými dveřmi včetně zárubní k zajištění
nerušeného místa poskytování služby a větší diskrétnosti služby.

Podpora Mobilního hospice a
ošetřovatelské služby sv. Kryštofa

Podpora provozu služby poskytované lidem v závěru života.

Podpora Šatníku Charity Ostrava

Nedostatečné finance pro provoz poskytované služby pro lidi v nouzi.

Opava

Ostrava

Mobilní hospic a
ošetřovatelská služba sv.
Kryštofa
Šatník Charity Ostrava
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Studénka

Charitní dům sv. Benedikta
Labre

Rekonstrukce Charitního domu sv.
Benedikta Labre

Spolufinancování investičních nákladů rekonstrukce objektu pro nízkoprahové denní
centrum a terénní programy.

Charitní středisko sv. Anežky
České

Pořízení auta pro Charitní středisko
sv. Anežky České

Spolufinancování pořízení upraveného auta pro rozvoj služby osobní asistence.

Charitní dům Salvator

Komunikační systém v Charitním
domě Salvator Krnov

Nutnost obnovy komunikačního systému domova se zvláštním režimem.

Hospic sv. Lukáše

Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše Vybudování oplocení a parkoviště.

Charita Studénka

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

Půjčovna komp. pomůcek
Charita Studénka

sv. Alexandr

Chráněné díly
Charitní pečovatelská služba

sv. Martin

Třinec

Rozšíření a údržba zdravotních a
kompenzačních pomůcek v půjčovně
Projektová dokumentace k nové
budově
Vybavení chráněných dílen - podpora
osob se zdravotním postižením
Podpora péče o seniory v
pečovatelské službě

Umožnění volnočasových aktivit dětem ze sociálně slabých rodin.

Velká poptávka po kompenzačních pomůckách.
Potřeba rozšíření kapacity služby a vznik nových služeb.
Osoby s hendikepem (OZP, OZZ) patří k nejohroženějším skupinám obyvatel z
hlediska zaměstnanosti. Tímto záměrem podporujeme jejich zaměstnanost.
Podpora provozu služby.

Charitní ošetřovatelská služba

Finanční podpora Charitní
ošetřovatelské služby

Udržitelnost zdravotního personálu v ošetřovatelské péči.

Půjčovna komp. pomůcek

Provoz půjčovny komp. pomůcek

Nákup a opravy kompenzačních pomůcek, podpora provozu půjčovny.

Charitní asistenční služba

Podpora péče o seniory v asistenční
službě

Podpora provozu Charitní asistenční služby.

Půjčovna komp. pomůcek
Charitní bazárek

Podpora péče o seniory v půjčovně
kompenzačních pomůcek
Podpora péče o osoby v hmotné
nouzi v charitním bazárku

Podpora provozu půjčovny komp. pomůcek.
Provoz služby
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