Dotační program na podporu cílů a opatření platného
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce ‐ rok 2016
Poř. číslo
projektu

1

2

3

Předkladatel

Roztančená kolečka

Nemocnice o.p.s ‐
Levandule

Kamarád‐LORM

Název projektu

Stručný popis + na co se žádá

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

Výuka tance pro vozíčkáře s alespoň jednou
zdravou rukou, se zdravým partnerem formou
Taneční kurzy pro vozíčkáře s
kurzů a plesu. Podpora života
alespoň jednou zdravou
handicapovaných. Pokračující projekt. Žádá
rukou
na materiál, ozvučení, internet,cestovní
náklady, telefony a poštovné.

69 400

35 000

Čas jako dar

Dobrovolnická činnost v nemocnici, Domově
pro seniory, Kamarád LORM + nábor
dobrovolníků.Provoz canisterapie,
kteramického kroužku,tvorba a udržba zahrad,
audiočetby. Žádá na materiál(truhlíky,
zemina, vestičky, audioknihy, keram. hlína),
mzdové náklady

218 000

59 000

Canisterapie

Podpůrná metoda pro práci s uživateli
imobilními, se středně těžkou a těžkou formou
ment. postižení, s poruchou autistického
spektra. Zlepšuje psychický stav,
uvolňujenapětí a ztuhlé svalstvo. Žádá na
nákup služby

58 500

45 000

189 000

60 000

4

Kamarád‐LORM

Sociální automobil

Nová služba pro klienty zařízení a širokou
veřejnost ‐ zajištění svozu do zařízení, k lékaři,
do školy,.. Pro osoby se zdrav. znevýhodněním
od 7 let, seniory od 65 let. Žádá na provozní
náklady(pojištění) a mzdové náklady.

5

Most k naději

Kontaktní centrum Žatec

Nízkoprahový program pro osoby ohrožené
drogou, na droze závislé, jejich blízké; služby
poskytovány ze zákona zdarma. Vzdělává
veřejnost. Žádá na mzdové náklady

1 423 999

100 000

Most k naději

Terénní protidrogový
program pro okres Most,
Teplice,Louny

Služby terénní formou na celém území města
Žatce; vyhledávání osob nad 15 let věku
užívající nelegální omamné a psychotropní
látky. Žádá na mzdové náklady

5 094 514

70 000

Vidím, cítím a relaxuji

Nabídka relaxačních a terapeutických aktivit
pro děti,mládež a dospělé klienty s těžkým
zdrav. postižením, se souběhem vad, s
narušenou komunikační slchopností ve věku 6‐
40 let, kteří nenavštěvují žádné zařízení ani
nevyužívají jiné služby. Žádá na zakoupení
projektoru a aroma lampy.

18 000

13 000

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐ Předškolní klub pro děti ze
psychologické
soc. znevýhodněného
centrum
prostředí

Nová služba pro rodiny s dětmi ve věku 3‐7 let
se soc. znevýhodněním ‐ klienty programu
RADDAR.Nástroj systematické péče o děti a
jejich zapojení do vzdělávacího systému. Žádá
na materiál(drobný majetek, koberce, mat.
pro cílovou skupinu), úhradu nájemného pro
klub.

1 392 464

70 000

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐
psychologické
centrum

RADDAR

Služby pro rodiny s dětmi, u nichž se vyskytuje
problémové chování nebo psychické
problémy. Projekt v Žatci funguje několik let.
Spolupráce s Okr. stát. zastupitelstvím LN a s
Okr. soudem LN. Žádá na nájemné a mzdové
náklady.

1 442 464

120 000

Pohoda

Nízkoprahový klub pro děti a mladé lidi ve
věku 6‐25 let, kteří tráví volný čas pasivně,
zažívají nepříznivé životní situace,.. Cíl ‐
začlenit je do běžného života a dosáhnout
pozitivní změny v jejich životě. Žádá na
nájemné a mzdové náklady.

1 375 396

120 000

6

7

8

9

10

ZŠ a MŠ Dvořákova
Žatec

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐
psychologické
centrum

11

Podpora a rozšíření poskytování sociálně
aktivizačních služeb pro sluchově postižené,
Svaz neslyšících a
ovládající znakový jazyk, z města Žatce a
nedoslýchavých v ČR,
spádových obcí v okolí města Žatce. Realizace
Sociálně aktivizační služby pro
Krajská organizace
motivačních kurzů, poskytování poradenských
sluchově postižené Louny
Ústeckého kraje,
služeb. Žádá na provozní náklady(materiál,
pracoviště Louny
energie, opravy, nájemné, právní a ekon.
služby, školení a kurzy, pojištění služeb),
cestovní náhrady, telefony, mzdové náklady.

867 432

43 372

12

Podpora a rozšíření poskytování
tlumočnických služeb pro neslyšící ovládající
znakový jazyk z města Žatce a spádových obcí
v okolí města Žatce. Klient získává
prostřednictvím tlumočníka informace, okolí
dostává prostřednictvím tlumočníka zpětnou
vazbu.Žádá na provozní náklady(materiál,
energie, opravy, nájemné, právní a ekon.
služby, školení a kurzy, pojištění služeb),
cestovná náhrady, telefony, mzdové náklady.

945 120

47 256

Sedmikráska Žatec

Nabídka a poskytování indiv. a skup. soc. práce
+ poradenskáa konzultační činnost
(poskytována zdarma). Soc. práce s rodinami,
kt. Potřebují pomoc v řešení svých potřeb
Sociální centrum Sedmikráska
spojené s rodičovstvím nebo školními
povinnostmi jejich dětí. Žádá na mzdové
náklady soc. pracovníka,právníka,
spe.cpedagoga, asistenta soc. práce.

601 930

100 000

Sedmikráska Žatec

Rodinné konference

Podpora rodin s dětmi( ve kt. se vyskytují
patol. vlivy a rizikové chování vedoucí k
zanedbání péče a výchovy dítěte) při řešení
jejich problémů před zásahem OSPOD.
Mobilizace rodiny za pomoci jejích vlastních sil
k fungování a obnově samovolně, bez zásahů
zvenčí. Návaznost na pilotní projekt MPSV,
nová metoda soc.práce s rodinami. Žádá na
mzdové náklady pro koordinátory a
administrátory.

105 000

40 000

Sedmikráska Žatec

Ta naše písnička česká

Otevřená muzikoterapeutická skup.pro
seniory ‐ aktivní relaxace, trénink rozumových
schopností. Využívání metod soc. práce s
klientem a rodinou.Pokračující projekt. Žádá
na zakoupení baby sady pro klienty a mzdové
náklady.

15 900

6 900

Sedmikráska Žatec

Přestavba a vybudování
multifunkčního centra v
Mateřském centru

Vytvoření multifunkčního prostoru pro děti v
rámci modernizace a zvýšení nabídky aktivit
pro rodiny s dětmi ze Žatce a okolí. Žádá na
nákup prvků a služby.

184 000

90 000

Komplexní komunitní centrum pro rodiny s
dětmi, funguje 8. rokem. Ocenění "Společnost
přátelská rodině".Zajišťuje odborné
poradenství prostřednictvím soc. pracovníka,
právníka, spec. pedagoga, fin. poradce, lékaře.
Pořádání kurzů a přednášek. Některé služby
Provozní náklady Mateřského
zdarma. Cíl projektu udržet existenci
centra Sedmikráska Žatec, z.s.
profesionální nezisk.organizace poskytující
péči v oblasti volného času, vzdělávání a
sociální práce; zavedení chybějících služeb v
regionu. Žádá na provozní náklady( materiál,
energie, pojištění, supervizi, účetní služby,
telefony, nájemné, mzdové náklady.

545 780

99 780

13

14
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16

17

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace
Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Sedmikráska Žatec

Tlumočnické služby Louny

18

Vzdělávání seniorů v oblasti cizích jazyků
(Aj,N), výpočetní techniky, kurzy rukodělných
Vzdělávací centrum
a kreativních činností (enkaustika, práce s
Vzdělávání třetího věku 2016
Podkrušnohoří
textilem). Pokračující projekt. Žádá na
provozní náklady (toner),mzdové náklady
lektorů.

77 050

40 000

19

Péče o duševní a fyzické
zdraví seniorů

Vzdělávací kurzy pro seniory v oblasti
sebeobrany, tréninku paměti a mozku,
zdravovědy a 1.pomoci, bylinářství.Navazující
projekt. Žádá na provozní
náklady(toner),nájemné za
tělocvičnu,mzdové náklady lektorů.

44 050

26 500

Do školy připraven 2016

Přímá práce s dětmi a jejich rodinami ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí ( z
přípravného ročníku při ZŠ a MŠ Dvořákova
Žatec). Cíl intenzivní příprava na vstup do
vzdělávacího procesu. Zapojení pedagoga a
psychologa. Pokračující projekt. Žádá na
provozní náklady, služby pedagoga,
psychologa, mzdové náklady na
administrativu,

33 000

23 000

Společné místo

Tvořivé dílny pro děti, rodiče, klienty z Domova
pro seniory v Žtc, děti z dětského domova v Žtc
s cílem setkávání, spolupráce, vzájemná
pomoc, socializace... Pokračující projekt. Žádá
na výtvarný a keramický materiál, cestovní
náklady pro cílovou skupinu, vstupné.

60 000

30 000

Zdravá školka

Zapojení rodičů dětí a přátel školy do dění MŠ ‐
výlety do přírody, na zajímavá místa,sauny,
solné jeskyně apod. Pokračující projekt. Žádá
na cestovní náklady a vstupné.

40 000

20 000

22 800

16 800

20

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

21

SRPŠ při MŠ speciální
v Žatci

22

SRPŠ při MŠ speciální
v Žatci

23

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v
Žatci

Open Funny Club

Rozšíření aktivit Klubu pro seniory v Žatci (DPS
U Hřiště), zavedení nového klubu (DPS
P9sečná), spolupráce s dalšími subjekty v
rámci KP. Pravidelná tvořivá odpoledne. Pilotní
projekt. Žádá na nákup služby.

24

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v
Žatci

Slovo léčí

Psychologická, terapeutická pomoc,rozhovory,
mediace pro klienty zařízení a jejich rodin a
blízkých. Zkvalitnění života klientů. Pokračující
projekt. Žádá na nákup služby terapeuta.

40 680

30 000

25

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v
Žatci

Po sedmé zvesela

Ples pro obyvatele zařízení + partnery a
účastníky KP.Aktivace klientů, možnost
zúčastnit se "velké akce" mimo domov.
Pokračující projekt. Žádá na pronájem sálu,
hudbu, dopravu klientů.

32 500

27 000

26

Jednodenní tématický zájezd pro členy Klubu
Domov pro seniory a
seniorů v Žatci a schopnější obyvatelé zařízení.
Pečovatelská služba v Poznáváme Českou republiku
Tématicky vzdělávací akce, podporuje
Žatci
zájmovou a společenskou činnost seniorů.
Žádá na nákup služby.

20 000

18 000

27

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v
Žatci

Šlapu, šlapeš, šlapeme

80 230

58 750

28

Seniorcentrum Žatec

Chceme vědět víc

5 500

4 000

14 000

6 000

29

Seniorcentrum Žatec

Cvičíme pro radost

Vytvoření soustavy venkovních cvičebních
prostor pro klienty zařízení. Cvičení pod
vedením fyzioterapeutky. Otevřeno pro
veřejnost. Pilotní projekt. Žádá na nákup
cvičebních prvků.
Přednášky na zvolená témata jako aktivizační
program pro seniory. Žádá na odměny
přednášejícím
Podpora aktivního pohybu seniorů. Pravidelná
cvičení. Zdravotní a fyzické zlepšení seniorů,
vytvoření nových přátelských kontaktů. Žádá
na materiál, energie, služby

30

31

Džbánsko

Technické vybavení skladu
potravinové banky v
Dobříčanech

Sklad potravin pro soc. slabé rodiny a
jednotlivce, lidi v nouzi,děti v zařízeních nebo
žijících pod hranicí chudoby. Žádá na nákup
chladícího zařízení .

Určeno pro rodiny s dětmi žijících v
soc.vyloučených lokalitách Žatce a spádové
oblasti, popř. vyloučením
ohrožených.Poskytováno základní soc.
poradenství, porad. a asistence při vyřizování
Sociálně aktivizační služby pro úřed. záležitostí, terénní soc. práci,motivace a
Oblastní charita Most
rodiny s dětmi
cílené vedení k plnění rod.
kompetencí,podpora a nácvik hospodaření
apod.Služby poskytována zdarma. Žádá na
úhradu PHM, kancelářské potřeby, školení
pracovníků,nájemné,opravy
automobilu,mzdové náklady.

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

30 000

30 000

1 260 000

85 000

16 306 709

1 534 358

Dotační program na podporu cílů a opatření platného
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce ‐ rok 2016
služby sociální péče
Poř. číslo
projektu

1

2

3

4

7

11

Celkový rozpočet
projektu 2016 v Kč

Požadovaná částka od
Města Žatce 2016 v Kč

Výuka tance pro vozíčkáře s
alespoň jednou zdravou rukou, se
zdravým partnerem formou kurzů
Taneční kurzy pro vozíčkáře s alespoň
a plesu. Podpora života
jednou zdravou rukou
handicapovaných. Pokračující
projekt. Žádá na materiál,
ozvučení, internet,cestovní
náklady, telefony a poštovné.

69 400

35 000

Čas jako dar

Dobrovolnická činnost v
nemocnici, Domově pro seniory,
Kamarád LORM + nábor
dobrovolníků.Provoz canisterapie,
kteramického kroužku,tvorba a
udržba zahrad, audiočetby. Žádá
na materiál(truhlíky, zemina,
vestičky, audioknihy, keram.
hlína), mzdové náklady

218 000

59 000

Canisterapie

Podpůrná metoda pro práci s
uživateli imobilními, se středně
těžkou a těžkou formou ment.
postižení, s poruchou autistického
spektra. Zlepšuje psychický stav,
uvolňujenapětí a ztuhlé svalstvo.
Žádá na nákup služby

58 500

45 000

Sociální automobil

Nová služba pro klienty zařízení a
širokou veřejnost ‐ zajištění svozu
do zařízení, k lékaři, do školy,..
Pro osoby se zdrav.
znevýhodněním od 7 let, seniory
od 65 let. Žádá na provozní
náklady(pojištění) a mzdové
náklady.

189 000

60 000

Vidím, cítím a relaxuji

Nabídka relaxačních a
terapeutických aktivit pro
děti,mládež a dospělé klienty s
těžkým zdrav. postižením, se
souběhem vad, s narušenou
komunikační slchopností ve věku
6‐40 let, kteří nenavštěvují žádné
zařízení ani nevyužívají jiné
služby. Žádá na zakoupení
projektoru a aroma lampy.

18 000

13 000

Podpora a rozšíření poskytování
sociálně aktivizačních služeb pro
sluchově postižené, ovládající
znakový jazyk, z města Žatce a
spádových obcí v okolí města
Svaz neslyšících a
Žatce. Realizace motivačních
nedoslýchavých v ČR, Krajská Sociálně aktivizační služby pro sluchově
kurzů, poskytování poradenských
organizace Ústeckého kraje,
postižené Louny
služeb. Žádá na provozní
pracoviště Louny
náklady(materiál, energie,
opravy, nájemné, právní a ekon.
služby, školení a kurzy, pojištění
služeb), cestovní náhrady,
telefony, mzdové náklady.

867 432

43 372

Předkladatel

Roztančená kolečka

Nemocnice o.p.s ‐ Levandule

Kamarád‐LORM

Kamarád‐LORM

ZŠ a MŠ Dvořákova Žatec

Název projektu

Stručný popis + na co se žádá

12

15

18

19

21

22

23

24

25

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR, Krajská
organizace Ústeckého kraje,
pracoviště Louny

Sedmikráska Žatec

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

SRPŠ při MŠ speciální v Žatci

SRPŠ při MŠ speciální v Žatci

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci

Tlumočnické služby Louny

Podpora a rozšíření poskytování
tlumočnických služeb pro
neslyšící ovládající znakový jazyk z
města Žatce a spádových obcí v
okolí města Žatce. Klient získává
prostřednictvím tlumočníka
informace, okolí dostává
prostřednictvím tlumočníka
zpětnou vazbu.Žádá na provozní
náklady(materiál, energie,
opravy, nájemné, právní a ekon.
služby, školení a kurzy, pojištění
služeb), cestovná náhrady,
telefony, mzdové náklady.

945 120

47 256

Ta naše písnička česká

Otevřená muzikoterapeutická
skup.pro seniory ‐ aktivní
relaxace, trénink rozumových
schopností. Využívání metod soc.
práce s klientem a
rodinou.Pokračující projekt.
Žádá na zakoupení baby sady
pro klienty a mzdové náklady.

15 900

6 900

Vzdělávání třetího věku 2016

Vzdělávání seniorů v oblasti cizích
jazyků (Aj,N), výpočetní techniky,
kurzy rukodělných a kreativních
činností (enkaustika, práce s
textilem). Pokračující projekt.
Žádá na provozní náklady
(toner),mzdové náklady lektorů.

77 050

40 000

Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů

Vzdělávací kurzy pro seniory v
oblasti sebeobrany, tréninku
paměti a mozku, zdravovědy a
1.pomoci, bylinářství.Navazující
projekt. Žádá na provozní
náklady(toner),nájemné za
tělocvičnu,mzdové náklady
lektorů.

44 050

26 500

Společné místo

Tvořivé dílny pro děti, rodiče,
klienty z Domova pro seniory v
Žtc, děti z dětského domova v Žtc
s cílem setkávání, spolupráce,
vzájemná pomoc, socializace...
Pokračující projekt. Žádá na
výtvarný a keramický materiál,
cestovní náklady pro cílovou
skupinu, vstupné.

60 000

30 000

Zdravá školka

Zapojení rodičů dětí a přátel školy
do dění MŠ ‐ výlety do přírody, na
zajímavá místa,sauny, solné
jeskyně apod. Pokračující projekt.
Žádá na cestovní náklady a
vstupné.

40 000

20 000

Open Funny Club

Rozšíření aktivit Klubu pro seniory
v Žatci (DPS U Hřiště), zavedení
nového klubu (DPS P9sečná),
spolupráce s dalšími subjekty v
rámci KP. Pravidelná tvořivá
odpoledne. Pilotní projekt. Žádá
na nákup služby.

22 800

16 800

Slovo léčí

Psychologická, terapeutická
pomoc,rozhovory, mediace pro
klienty zařízení a jejich rodin a
blízkých. Zkvalitnění života
klientů. Pokračující projekt. Žádá
na nákup služby terapeuta.

40 680

30 000

Po sedmé zvesela

Ples pro obyvatele zařízení +
partnery a účastníky KP.Aktivace
klientů, možnost zúčastnit se
"velké akce" mimo domov.
Pokračující projekt. Žádá na
pronájem sálu, hudbu, dopravu
klientů.

32 500

27 000

26

27

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci

Domov pro seniory a
Pečovatelská služba v Žatci

Poznáváme Českou republiku

Jednodenní tématický zájezd pro
členy Klubu seniorů v Žatci a
schopnější obyvatelé zařízení.
Tématicky vzdělávací akce,
podporuje zájmovou a
společenskou činnost seniorů.
Žádá na nákup služby.

20 000

18 000

Šlapu, šlapeš, šlapeme

Vytvoření soustavy venkovních
cvičebních prostor pro klienty
zařízení. Cvičení pod vedením
fyzioterapeutky. Otevřeno pro
veřejnost. Pilotní projekt. Žádá
na nákup cvičebních prvků.

80 230

58 750

5 500

4 000

14 000

6 000

2 818 162

586 578

28

Seniorcentrum Žatec

Chceme vědět víc

29

Seniorcentrum Žatec

Cvičíme pro radost

Přednášky na zvolená témata
jako aktivizační program pro
seniory. Žádá na odměny
přednášejícím
Podpora aktivního pohybu
seniorů. Pravidelná cvičení.
Zdravotní a fyzické zlepšení
seniorů, vytvoření nových
přátelských kontaktů. Žádá na
materiál, energie, služby

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

Dotační program na podporu cílů a opatření platného
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce ‐ rok 2016
služby sociální prevence a odborného soc. poradenství

Poř. číslo
projektu

5

6

8

9

10

13

14

16

Název projektu

Stručný popis + na co se žádá

Celkový rozpočet
projektu 2016 v Kč

Požadovaná částka od
Města Žatce 2016 v Kč

Most k naději

Kontaktní centrum Žatec

Nízkoprahový program pro osoby
ohrožené drogou, na droze závislé,
jejich blízké; služby poskytovány ze
zákona zdarma. Vzdělává veřejnost.
Žádá na mzdové náklady

1 423 999

100 000

Most k naději

Terénní protidrogový program
pro okres Most, Teplice,Louny

Služby terénní formou na celém území
města Žatce; vyhledávání osob nad 15
let věku užívající nelegální omamné a
psychotropní látky. Žádá na mzdové
náklady

5 094 514

70 000

Nová služba pro rodiny s dětmi ve věku
3‐7 let se soc. znevýhodněním ‐ klienty
programu RADDAR.Nástroj
Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐
Předškolní klub pro děti ze soc.
systematické péče o děti a jejich
psychologické
znevýhodněného prostředí
zapojení do vzdělávacího systému.
centrum
Žádá na materiál(drobný majetek,
koberce, mat. pro cílovou skupinu),
úhradu nájemného pro klub.

1 392 464

70 000

RADDAR

Služby pro rodiny s dětmi, u nichž se
vyskytuje problémové chování nebo
psychické problémy. Projekt v Žatci
funguje několik let. Spolupráce s Okr.
stát. zastupitelstvím LN a s Okr.
soudem LN. Žádá na nájemné a
mzdové náklady.

1 442 464

120 000

Pohoda

Nízkoprahový klub pro děti a mladé lidi
ve věku 6‐25 let, kteří tráví volný čas
pasivně, zažívají nepříznivé životní
situace,.. Cíl ‐ začlenit je do běžného
života a dosáhnout pozitivní změny v
jejich životě. Žádá na nájemné a
mzdové náklady.

1 375 396

120 000

Sedmikráska Žatec

Nabídka a poskytování indiv. a skup.
soc. práce + poradenskáa konzultační
činnost (poskytována zdarma). Soc.
práce s rodinami, kt. Potřebují pomoc v
řešení svých potřeb spojené s
Sociální centrum Sedmikráska
rodičovstvím nebo školními
povinnostmi jejich dětí. Žádá na
mzdové náklady soc.
pracovníka,právníka, spe.cpedagoga,
asistenta soc. práce.

601 930

100 000

Sedmikráska Žatec

Rodinné konference

Podpora rodin s dětmi( ve kt. se
vyskytují patol. vlivy a rizikové chování
vedoucí k zanedbání péče a výchovy
dítěte) při řešení jejich problémů před
zásahem OSPOD. Mobilizace rodiny za
pomoci jejích vlastních sil k fungování a
obnově samovolně, bez zásahů zvenčí.
Návaznost na pilotní projekt MPSV,
nová metoda soc.práce s rodinami.
Žádá na mzdové náklady pro
koordinátory a administrátory.

105 000

40 000

Sedmikráska Žatec

Přestavba a vybudování
multifunkčního centra v
Mateřském centru

Vytvoření multifunkčního prostoru pro
děti v rámci modernizace a zvýšení
nabídky aktivit pro rodiny s dětmi ze
Žatce a okolí. Žádá na nákup prvků a
služby.

184 000

90 000

Předkladatel

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐
psychologické
centrum

Mosty, o.s. ‐ sociálně ‐
psychologické
centrum

17

20

30

31

Sedmikráska Žatec

Komplexní komunitní centrum pro
rodiny s dětmi, funguje 8. rokem.
Ocenění "Společnost přátelská
rodině".Zajišťuje odborné poradenství
prostřednictvím soc. pracovníka,
právníka, spec. pedagoga, fin. poradce,
lékaře. Pořádání kurzů a přednášek.
Provozní náklady Mateřského
Některé služby zdarma. Cíl projektu
centra Sedmikráska Žatec, z.s.
udržet existenci profesionální
nezisk.organizace poskytující péči v
oblasti volného času, vzdělávání a
sociální práce; zavedení chybějících
služeb v regionu. Žádá na provozní
náklady( materiál, energie, pojištění,
supervizi, účetní služby, telefony,
nájemné, mzdové náklady.

545 780

99 780

Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří

Do školy připraven 2016

Přímá práce s dětmi a jejich rodinami
ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí ( z přípravného ročníku při ZŠ
a MŠ Dvořákova Žatec). Cíl intenzivní
příprava na vstup do vzdělávacího
procesu. Zapojení pedagoga a
psychologa. Pokračující projekt. Žádá
na provozní náklady, služby
pedagoga, psychologa, mzdové
náklady na administrativu,

33 000

23 000

Džbánsko

Technické vybavení skladu
potravinové banky v
Dobříčanech

Sklad potravin pro soc. slabé rodiny a
jednotlivce, lidi v nouzi,děti v
zařízeních nebo žijících pod hranicí
chudoby. Žádá na nákup chladícího
zařízení .

30 000

30 000

1 260 000

85 000

13 488 547

947 780

Určeno pro rodiny s dětmi žijících v
soc.vyloučených lokalitách Žatce a
spádové oblasti, popř. vyloučením
ohrožených.Poskytováno základní soc.
poradenství, porad. a asistence při
vyřizování úřed. záležitostí, terénní soc.
Sociálně aktivizační služby pro
Oblastní charita Most
práci,motivace a cílené vedení k plnění
rodiny s dětmi
rod. kompetencí,podpora a nácvik
hospodaření apod.Služby poskytována
zdarma. Žádá na úhradu PHM,
kancelářské potřeby, školení
pracovníků,nájemné,opravy
automobilu,mzdové náklady.
Celkové náklady projektů a celková požadovaná částka od Města Žatce, v Kč ‐ v dané skupině :

