Dotační program na podporu cílů a opatření platného
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce - rok 2017
Umístění
projektu

Číslo
projektu

Předkladatel

1

24

Domov pro seniory a
pečovatelská služba v
Žatci

2

23

Domov pro seniory a
pečovatelská služba v
Žatci

Funny club pokračuje!

3

22

Domov pro seniory a
pečovatelská služba v
Žatci

4

15

5

Název projektu

Stručný popis + na co se žádá

8. reprezentační ples domova pro
Zajištění plesu pro seniory. Organizace žádá o příspěvek
seniory, s podtitulem
na pronájem sálu, dopravu vozíčkářů a zajištění hudby.
"abiturientský"

Celkový rozpočet
projektu 2017 v Kč

Požadovaná částka
Bodové
od Města Žatce
hodnocení
2017 v Kč

27 801

20 000

92,22%

Návazný projekt na Open funny club. Rožšíření jeho
činností. Pořádání aktivních tvořivých kurzů, o které je
velký zájem. Organizace žádá příspěvek na zajištění
lektora a materiál.

36 360

20 000

91,53%

Poznáváme krásy vlasti

Jednodenní tematický zájezd pro seniory. Organizace
žádá o příspěvek na zajištění zájezdu.

20 000

16 000

91,02%

Kamarád-LORM p.o.

Festival malých divadelních forem
"Náš svět 2017"

Podpora sociálního začleňování zdravotně postižených
osob. Organizace žádá na pronájem divadla v Žatci a v
Lounech.

163 000

22 000

90,58%

9

Seniorcentrum Žatec

Pohyb a tvoření, seniorů koření

Všeobecná pohybová stimulace a aktivizační činnost na
pobytu do Třemošné u Plzně. Organizace požaduje
příspěvěk na dopravu.

42 007

6 800

90,46%

6

33

MOSTY-sociálně
psychologické centrum,
z.s.

POHODA

Organizace žádá o příspěvek na zajištění provozu klubu
Pohoda.

1 501 584

99 000

89,43%

7

8

Seniorcentrum Žatec

Cvičíme pro radost

Cílem projektu je podpora aktivního pohybu seniorů a
prodloužení jejich mobility. Organizace požaduje
příspěvek na nájemné cvičebních prostor a lektora.

10 000

6 000

89,33%

678 472

100 000

89,03%

8

30

Sedmikráska Žatec z.s.

Sociální centrum Sedmikráska

Hlavním cílem je poskytování poradenské činnosti v
sociálně právní oblasti a dluhové problematice
zajištěné sociálním pracovníkem a právníkem. Projekt
je zaměřen na rodiče s dětmi. Organizace žádá
příspěvek na mzdové náklady.

9

10

Seniorcentrum Žatec

Co ještě nevíme, aneb chceme
vědět víc

Přednášky na téma Cestovnání, Pacient po cévní
mozkové příhodě, Bylinky a jejich využití v praxi, Aby
záda nebolela, První pomoc, Cesta proti bolesti.
Organizace žádá příspěvek na lektorské služby.

4 000

4 000

88,79%

10

18

VAVŘINEC z.s.

Zajištění provozu Azylového domu
pro rodiny s dětmi v Žatci

Organizace žádá o příspěvek na provoz, konkrétně na
elektřinu a plyn.

3 208 500

100 000

88,77%

11

28

Sedmikráska Žatec z.s.

Provoz Mateřského centra
Sedmikráska

Organizace žádá příspěvek na zajištění provozu MC
Sedmikráska.

493 580

100 000

88,66%

12

31

Sedmikráska Žatec z.s.

Šup sem, šup tam

Jedná se o kroužek pro děti s vývojovou poruchou
učení, poruchou pozornosti a ADHD.

7 920

3 000

87,69%

13

14

Kamarád-LORM p.o.

Handicap ve filmu

Vytvoření a natočení krátkometrážního filmu s herci s
mentálním postižením a jejich rovnocenné zapojení do
kulturního života. Organizace žádá o příspěvek na
služby spojené s natočením filmu.

63 000

40 000

87,50%

14

32

PROMETHEUS Effect,
o.p.s.

Rozvoj sociálního podnikání v Žatci

Zajištění rozvojových aktivit pro udržení
konkurenceschopnosti sociální firmy. Vytvoření
turistické atrakce - Jedové chyše, rozvoj cukrářské
výroby, zajištění kouče na pracovišti. Organizace žádá
příspěvek na investici - šoker, na materiál na Jedovou
chyši a další služby spojené s její výrobou.

15

36

Roztančená kolečka, z.s.

Taneční kurzy pro vozíčkáře

Cílem je výuka tance pro vozíčkáře se zdravým
partnerem a alespoň jednou zdravou rukou. Na rok
2017 žádá organizaci příspěvek na organizaci 20 - ti
tanečních kurzů.

80 300

43 000

85,61%

16

26

Sdružení rodičů a přátel
školy při MŠ speciální

Spolu za poznáním

Cílem projektu je sbližování různých cílových skupin
pomocí společného zážitku z výletu, poznávání nových
míst a lidí. Organizace žádá příspěvek na dopravu a
vstupné.

60 000

30 000

85,35%

17

34

MOSTY-sociálně
psychologické centrum,
z.s.

RADDAR

Zajištění provozu sociální služby na podporu fungování
rodin s dětmi s poruchami chování. Podpora 70 rodin, z
toho 50% ze Žatce. Organizace žádá příspěvek zejména
na mzdové náklady, materiál a energie.

1 406 680

84 000

85,00%

18

25

Sdružení rodičů a přátel
školy při MŠ speciální

Ozdravný pobyt pro děti se
zdravotním postižením

Zajištění týdenního pobytu pro děti se zdravotním
postižením v Apartmánech Emilovna na Křivoklátsku a
umožnění seberealizace, rehabilitace a prožitků, které
jsou v jejich životě méně dostupné.

20 000

84,96%

19

12

Maltézská pomoc, o.p.s.

Osobní asistence

Poskytování ošetřovatelské péče v domácím prostředí.
Podpora seniorů se sníženou soběstačností. Organizace
žádá příspěvek na mzdové náklady ošetřivatelů.

1 678 800

100 000

83,25%

189 000

114 000

83,20%

Pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly v
nepříznivé sociální situaci a chtějí ji řešit. Zvýšení
Zvýšení efektivity a kvality sociálně efektivity chce organizace docílit přestěhování zázemí
aktivizační služby pro rodiny s dětmi této služby do vhodnějších prostor, jejich vybavení,
zajištění důstojného a bezpečného prostoru.
v Žatci
Organizace žádá příspěvek na provozní náklady této
služby.

409 540

100 000

87,24%

20

19

VAVŘINEC z.s.

21

37

Základní škola a Mateřská
škola

Klubíčko relaxuje

Cílem je inovace nabídky, zlepšení kvality života klientů
se zdravotním a mentálním postižením. Organizace
žádá o příspěvek na zakoupení vaku jk relaxaci a terapii.

13 000

10 000

83,03%

22

13

Kamarád-LORM p.o.

Nájemné - sociálně terapeutická
dílna

Organizace žádá o příspěvek na nájemné sociálně
terapeutické dílny.

264 000

100 000

81,79%

23

5

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří z.s.

Péče o duševní a fyzické zdraví
seniorů

Vzdělávací kurzy pro seniory - trénink paměti a
kognitivních funkci - základní a pokračovací kurz,
přednášky o bylinkách, sebeobrana a kurzy rukodělných
činností. Organizace žádá příspěvek především na mzdy
lektorů a materiál na kurzy.

105 250

63 300

80,83%

24

1

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Dobrovolnictví jako vztah

Projekt je zaměřen na udržení a posílení postavení
dobrovolnické služby v Žatci. Poskytování přátelské
opory těm, kteří to potřebují. Organizace žádá
příspěvek na materiál, energie a mzdu koordinátora DS.

178 750

70 000

80,44%

25

27

Sedmikráska Žatec z.s.

Výměna osvětlení v Mateřském
centru Sedmikráska

Cílem projektu je výměna stávajícího osvětlení v MC
Sedmikráska. Většina světel je již nefunkční, proto je
potřeba vyměnit za vyhovující normám. Organizace
žádá finance na výměnu dle cenové nabídky.

90 962

40 000

80,37%

26

7

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří z.s.

Do školy připraven 2017

Projekt je zaměřen na přímou práci s dětmi ze
znevýhodněného prostředí s cílem intenzivní přípravy
na vstup do vzdělávacího procesu. Organizace žádá na
mzdové náklady a zajištění materiálu a pomůcek.

53 050

39 700

79,35%

27

29

Sedmikráska Žatec z.s.

Rodinné konference

Rodinné konference se používají k hledání řešení pro
dítě v pro něj nevhodné situaci. Organizace žádá
příspěvek na materiál a mzdové náklady k zajištění této
služby.

109 300

45 900

79,12%

28

6

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří z.s.

Vzdělávání třetího věku 2017

Vzdělávací kurzy pro seniory - angličtina pro
začátečníky a pokročilé, německý jazyk pro začátečníky
a pokročilé, Obsluha pc pro začátečníky a pokročilé,
regionální dějiny a památky Žatce. Organizace žádá na
mzdy lektorů a materiál na kurzy.

134 300

75 000

78,06%

29

16

Kamarád-LORM p.o.

Rehabilitace

Organizace žádá o příspěvek na rehabilitačního
pracovníka pro své klienty, s cílem udržení co nejdelší
hybnosti osob s kombinovaným postižením a
zkvalitnění jejich života

48 000

32 000

77,79%

30

20

BUDÍK z.s.

177 450

40 000

76,08%

31

35

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Intervenční centrum, Ústecký kraj

Poradna pro osoby ohrožené domácím násilím.
Organizace žádá o příspěvek zejména na sociálního
pracovníka, cestovné a telefonní poplatky.

3 115 184

50 000

75,79%

32

2

Hospic v Mostě o.p.s.

Léčba bolesti a paliativní péče v
Hospici v Mostě

Cílem hospicové péče je zachování lidské důstojnosti až
do konce. Nejdůležitějším předpokladem je kvalitní
ošetřovatelská péče. Organizace žádá příspěvek na
zajištění proovzu hospicu.

3 148 283

50 000

74,63%

33

21

BUDÍK z.s.

Dobudování, udržení a rozvíjení komunitního prostoru
Klub občanských aktivit BUDÍK z.s. zaměřeného na mládež vyššího až postvysokoškolského
věku. Organizace žádá o příspěvek na provoz klubu.

264 548

94 000

74,54%

34

3

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v
ČR, z.s.

Tlumočnické služby Louny

Zajištění poskytování kvalitních a potřebných služeb
pro specifickou skupinu obyvatel tj. osoby se
sluchovým postižením. Organizace žádá o příspěvek na
provoz a zajištění této služby.

704 800

70 480

72,38%

35

4

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých osob v
ČR, z.s.

Sociálně aktivizační služby pro
sluchově postižené Louny

Zajištění poskytování kvalitních a potřebných služeb
pro specifickou skupinu obyvatel tj. osoby se
sluchovým postižením. Organizace žádá o příspěvek na
provoz a zajištění této služby.

705 558

68 919

64,92%

17

EDA cz, z.ú.

Raná péče pro rodiny dětí se
zrakovým a kombinovaným
postižení na území města Žatec

Podpora rodin v těžké životní situaci po narození dítěte
s postižením. Podpora rodičovských kompetencí a
sociální vazby na okolí. Organizace žádá příspěvek na
provozní náklady k zajištění této služby

38 826

7 000

64,75%

11

Svaz diabetiků ČR,
pobočný spolek Žatec

Ozdravné a rekondiční pobyty

ŽÁDOST VYŘAZENA Z DŮVODU DUPLICITY

0

0

0,00%

19 231 805

1 884 099

36

Organizace kroužků programování Baltík se záměrem
Kroužky programování v programu rozvoje technických dovedností dětí, logického myšlení
Baltík
a kreativity. Podchycení talentů. Organizace žádá o
příspěvek na zajištění provozu kroužku.

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

