Dotační program na podporu cílů a opatření platného
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce ‐ rok 2016 II.kolo
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Předkladatel

Maltézská pomoc o.p.s.

Seniorcentrum Žatec, z.s.

Vavřinec, z.s.

Kamarád‐LORM

Budík, z.s.

Požadovaná částka
Celkový rozpočet
od Města Žatce 2016
projektu 2016 v Kč
v Kč

Název projektu

Stručný popis + na co se žádá

Osobní asistence

Cílem projektu je umožnit lidem se sníženou
soběstačnosít zůstat DOMA, co nejdéle je to možné.
Jedná se o financování poskytnutí profesionální péče v
domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností a
jejich podpora. Organizace žádá příspěvek na provozní a
mzdové náklady.

866 000

98 000

Pohyb a tvoření, seniorů koření

Zájezd pro seniory v termínu 19.9.‐25.9.2016 spojený s
pohybovou stimulací (cvičení, pěší výlety), aktivizační
činnost (kurz keramiky, ubrousková technika), výlet na
zámek Kozel, výstava historie stavebníctví Plasy. Subjekt
žádá na příspěvek na dopravu a pobyt.

43 065

11 065

1 098 640

60 000

Krátkometrážní film s pracovním
názvem Chmelová brigáda

Organizace žádá příspěvek na vytvoření
krátkometrážního filmu, kde jsou hlavními účinkujícími
osoby s mentálním posttižením. Hlavním námětem pro
letošní rok je chmel. Film bude přihlášen v roce 2017 na
mezinárodní filmový festival Mental Power Prague Film
Festival.

70 100

30 000

Můj život v Žatci

Organizace žádá příspěvek na podporu komunitního
prostoru, v němž chce vytvořit a aktivizovat skupinu
dospívajících a "nedávno dospělých" (+‐ 14 až 24 let),
která pod volným vedením týmu klubu Budík bude tvořit
náplň tohoto komunitního prostoru. Pro toto centrum je
nutné zakoupit notebook a dataprojektor.

96 000

71 000

2 173 805

270 065

Cílem sociálně‐aktivizační služby je obnovení fungování
rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném
Sociálně aktivizační služby pro rodiny prostředí a prevence jeho umístění mimo rodinu, popř.
s dětmi
vytvoření vhodných podmínek pro návrat dítěte z
ústavního zařízení. Dále je cílem prevence sociálního
vyloučení.

Celkové náklady projektů a celková požadovaná částka od Města Žatce, v Kč:

