Přehled záměrů na využití Tříkrálové sbírky pro rok 2021
Název Charity

Název střediska/služby
Chráněné dílny

Alexandr
Sídlo a chráněné dílny
Bohumín

Domov pro seniory
Dětmarovice

Název záměru
Vybavení chráněných dílen podpora osob se zdravotním
postižením
Plynofikace a rekonstrukce kotelny v
hlavní budově Charity sv. Alexandra
Finanční rezerva na vybavení
Domova pro seniory Dětmarovice

Charitní centrum pro seniory

Aktivizační zahrada a bezbariérový
přístup pro společné setkávání
klientů v Charitním centru pro
seniory

Charitní dům pro seniory

Příprava projektové dokumentace
pro přestavbu Charitního domu
pokojného stáří

Charitní dům pro matky v tísni

Bezpečné prostředí pro děti z
Charitního domu pro matky v tísni

Charitní ošetřovatelská služba

Podpora a rozvoj paliativní péče

Terénní služby

Revitalizace vozového parku
terénních služeb

Dům s pečovatelskou službou a
Oáza pokoje pro chronicky
duševně nemocné

Úpravy v pobytových zařízeních

Domácí zdravotní péče

Mobilní Salvia

Český Těšín

Frenštát p. R.

Frýdek-Místek
Doučování

Doučování a volnočasové a
vzdělávací aktivity

Odůvodnění záměru, popis
Osoby s hendikepem (OZP,OZZ) patří k nejohroženějším skupinám obyvatel z
hlediska zaměstnanosti. Tímto záměrem podporujeme jejich zaměstnanost.
Zvýšení komfortu vytápění v kancelářských prostorách a prostorách chráněných
dílen Charity sv. Alexandra.
Zajištění vybavení pro plánované poskytování služby Charitou Bohumín
(zvedáky, polohovací pomůcky, koupací vany apod.).
Nevyhovující stávající prostory, potřebnost výměny podlahové krytiny a
vytvoření kvalitního a bezbariérové prostředí pro společné setkávání. Vytvoření
komfortní zóny pro setkávání klientů. Umožnění pobytu mimo uzavřené
prostory přispěje k celkové psychické i fyzické regeneraci klientů.
Nevyhovující stávající prostory. Přestavba současného domova v návaznosti na
projektovou dokumentaci má za cíl poskytnout kvalitnější služby pro seniory,
současně naplňovat trendy v poskytování sociální služby - vytvoření
komunitního bydlení na patrech s ohledem na pružnější a efektivnější zajištění
potřeb klientů.
Nutnost opravy elektroinstalace, topného systému, dveří a zárubní s ohledem
na zajištění bezpečného prostředí pro klientky a jejich děti.
Zajištění finančních prostředků pro činnost Charitní ošetřovatelské služby.
Dokrytí nákladů a podpora provozu služby.
Financování spoluúčasti realizace projektu Revitalizace vozového parku
terénních služeb Charity.
Potřebnost provést některé úpravy, opravy a rekonstrukce v DPS i Oáze pokoje.
Dokoupení klimatizační jednotky, lepší možnosti skladovacích prostor a to vše
za účelem zvýšení kvalit poskytovaných služeb.
Slavia je střediskem zajišťujícím terénní zdravotní péči a mobilní hospicovou
službu. Potřebnost obměny zastaralého vozového parku.
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 aktivitou je
Doučování dětí ze sociálně slabých rodin.

Beskydské centrum duševního
zdraví
Charita Frýdek-Místek

Beskydské centrum duševního
zdraví
Ve službách bezpečně

Pobytová zařízení

Nové terapie

Domov sv. Mikuláše

Obnova budovy domova pro seniory

Oprava podlah ve společných prostorách domova a oprava zatékající střechy.

Vybudování zázemí pro terénní
služby v Hlučíně
Obnova vybavení půjčovny
kompenzačních pomůcek

Nevhodnost dosavadních prostor, havarijní stav budovy, nedostatečná kapacita
pro pracovníky služeb. Zajištění projektové dokumentace, stavební práce.
Pořízení nových elektricky polohovatelných postelí, matrací, vozíků, příp.
dalších pomůcek.
Péče o pacienty s náročnou péčí, která není dostatečně hrazena zdrav.
pojišťovnami. Deficitní financování se týká provozu služby v oblasti mezd a
nákupu pohonných hmot.
Pořízení ochranných prostředků (roušky, respirátory, oděvy), dezinfekce a
testovacích sad.
Spoluvytváření komunitních aktivit a vytváření zázemí pro duchovní služby.
Zaměstnávání zdravotně postižených osob a dofinancování nákladů mezd,
oprava budovy, nákup nábytku a vybavení
Dofinancování provozu služby, nákup materiálu pro pracovní dílny,
dofinancování energií, příprava projektové dokumentace k rekonstrukci,
vybavení nových prostor
Dofinancování provozu služby, energie, nájem, nákup pomůcek a OOPP, nákup
automobilu.

Terénní služby
Hlučín

Půjčovna komp. pomůcek
Charitní ošetřovatelská služba
Charita Hlučín

Hrabyně

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

Jablunkov
Charita Jablunkov

Jeseník

Podpora péče o nemocné a umírající
v Charitní ošetřovatelské službě
Zavedení opatření zmírňující dopad
epidemie COVID-19
Komunitní aktivity Charity Hrabyně
Podpora zaměstnávání
handicapovaných
Podpora provozu Denního
stacionáře sv. Josefa
Podpora provozu Charitní
pečovatelské služby
Podpora provozu Centrum pomoci
sv. Rafaela
Příprava na budoucí výstavbu
pobytové služby - vytváření finanční
rezervy

BCDZ je nové a v regionu jediné centrum duševního zdraví. Projekt je hrazen
dotací MZd, nutnost dofinancování nákladů mimo dotaci.
Nákup OOPP v rámci proti kovidových opatření.
Zajištění nových terapeutických aktivit pro klienty, např. návštěva
terapeutického poníka.

Dofinancování provozu služby, energie, nájem, nákup vybavení.
Příprava na budoucí výstavbu pobytové služby, vytváření finanční rezervy.

Charita Jablunkov

Propagační, informační a osvětové
aktivity charity

Propagace a video prezentace služeb, informování veřejnosti o službách a
podchycení cílových skupin, organizace odborných seminářů a aktivit spojených
s poskytováním soc. služeb pro veřejnost i klientelu, vytvoření příruček
přizpůsobených potřebám klientů atd.

Charitní pečovatelská služba

Nový automobil pro Charitní
pečovatelskou službu

Výměna zastaralého vozu, který používá pečovatelka na Žulovsku.

Charitní prádelna
Charita Kopřivnice
Kopřivnice

Terénní služby
Terénní služby
Půjčovna komp. pomůcek

Krnov
Denní stacionář
Charitní pečovatelská služba
Martin

Charitní ošetřovatelská služba
Půjčovna komp. pomůcek
Charita Nový Jičín

Nový Jičín

Odry

Opava

Profesionální pračka a sušička do
charitní prádelny ve Vidnavě
Přímá sociální výpomoc
Podpora péče o seniory v terénní
službě
Nákup automobilu
Kompenzační pomůcka pro možnost
pobytu v domácím prostředí
Zajištění provozu ambulantní služby
Denní stacionář
Podpora péče o seniory v
pečovatelské službě
Finanční podpora CHOS
Provoz půjčovny
Humanitární pomoc osobám v tíživé
životní situaci

Prádelna zajišťuje praní prádla nejen pro tento domov, ale i pro další naše
domovy a Vývařovnu. Pořízení profesionálních spotřebičů pro ekonomický a
efektivní provoz služby.
Pomoc potřebným v jejich špatné ekonomické situaci
Zajištění prostředků na provoz služby.
Zajištění dostupnosti služby.
Nákup kompenzačních pomůcek: 1 ks oxygenátor, 1 ks polohovací lůžko.
Pořízení klimatizace pro prostory Denního stacionáře pro horní patro
orientované na jižní stranu. Nakoupení vybavení pro odpočinek a aktivity
uživatelů. Zajištění běžného provozu služby.
Rozšíření služby o večerní a víkendový provoz od 1. 7. 2021, nákup automobilu.
Udržitelnost zdravotního personálu v ošetřovatelské péči.
Nákup kompenzačních pomůcek.
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.

Charita Nový Jičín

Fond Kroužky

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

Azylový dům

Nákup vybavení společenské
místnosti v Azylovém domě v NJ

Nákup vybavení: židle, kuchyňský kout, drobné vybavení.

Charita Odry

Doplnění IT zařízení a softwaru

Charita Odry

Obnovení a zajištění autoparku

Půjčovna komp. pomůcek

Obnova a rozšíření půjčovny
kompenzačních pomůcek

Charitní ošetřovatelská a
pečovatelská služba

Podpora péče o seniory v CHOPS

Doplnění IT prostředků pro práci z kanceláře i mimo kancelář a zlepšení
pracovních procesů pomocí hardwaru i softwaru.
Obnovení vozového parku z důvodu stáří a technického stavu vozidel, opravy,
kontroly a operativní leasing.
Potřeba nahrazení opotřebených vyřazených kompenzačních pomůcek, jejich
opravy, revize a doplnění pomůcek, o které je zájem.
Nákup osobního automobilu na CNG pro zajištění většího počtu klientů,
potřeba pořízení zdravotnického a ochranného materiálu nad rámec úhrad
zdravotních pojišťoven nebo dotačních titulů.

Ostrava

Soc. terapeutické dílny

S radostí k lidem

Mobilní hospic a ošetřovatelská
služba sv. Kryštofa
Charitní šatník

Podpora Mobilního hospice a
ošetřovatelské služby sv. Kryštofa
Podpora Šatníku Charity Ostrava
Vybavení bytů sociální rehabilitace
Charitního střediska sv. Lucie
Obnova kuchyně v domově pro
seniory sv. Václava
Zkvalitnění zázemí Hospice sv.
Lukáše
Finanční podpora volnočasových
aktivit dětí z obcí, kde se sbírka
realizuje
Rozšíření a údržba zdravotních a
kompenzačních pomůcek v půjčovně

Charitní středisko sv. Lucie
Domov pro seniory sv. Václava
Hospic sv. Lukáše
Charita Studénka

Studénka

Půjčovna komp. pomůcek

Charita Studénka

Charitní asistenční služba
Třinec

Charitní poradna, charitní
bazárek

Projektová dokumentace k nové
budově
Podpora péče o seniory v osobní
asistenci
Služba poradna pro pečující a
charitní bazárek v Třinci, ul.
Přátelství, Kamionka

Částečné financování spoluúčasti investičního projektu z prostředků IROP.
Jedná se o rozšíření kapacity sociálně terapeutické dílny Radost a zkvalitnění
služby.
Podpora provozu služby poskytované lidem v závěru života.
Podpora provozu poskytované služby pro lidi v nouzi.
Obnova nebo doplnění vybavení startovacích bytů pro lidi v nouzi.
Obnova zastaralého vybavení kuchyně sloužící pro zajištění stravování klientů
domova pro seniory.
Spolufinancování vybudování parkoviště.
Umožnění volnočasových aktivit dětem ze sociálně slabých rodin.
Vysoká poptávka po kompenzačních pomůckách, potřeba dovybavení půjčovny.
Potřeba rozšíření stávající kapacity služby a vznik nových služeb. V nové budově
se bude nacházet denní stacionář pro seniory, odlehčovací služba pro seniory,
rozšíří se kapacita domova pro seniory a vznikne zde zázemí pro pečovatelskou
službu.
Potřeba podpory provozu služby.
Zajištění chodu poradny a bazárku, dovybavení poradny.

