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.

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.

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

866 000

98 000

1 098 640

60 000

Vavřinec, z.s.

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.

Handicap, z.s.

Půjčovna kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek

Zajištění co největší soběstatačnosti uživatele
půjčováním pomůcek. Pomůcky jsou určeny ke
krátkodobému zapůjčení, což umožňuje novému zájemci
vybrat si potřebnou pomůcku a vyzkoušet si ji a má
pomoci překlenout dobu k přiznání pomůcky příslušnou
zdravotní pojišťovnou. Organizace žádá dotaci na
zakoupení kompenzačních pomůcek.

37 070

35 870

Léčba bolesti a paliativné péče v
Mostě

Hospicová péče pro pacienty v terminálním stadiu
převážně onkologického onemocnění, kdy již byla
ukončena kauzální léčba. Hospic využívají i klienti ze
Žatce a okolí. Organizace žádá příspěvek na mzdy
ošetřujícího personálu, nákup materiálu a léků
nehrazených zdravotními pojišťovnami.

3310429

50 000

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

Kamarád-LORM

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

Kamarád-LORM

Vybavení zahrady chráněného
bydlení a sociálně terapeutické dílny

Organizace žádá příspěvek na zakoupení vhodného
vybavení zahrady - sportovní náčiní a telaxačních
pomůcek tak, aby podpořila uživatele v aktivním
využívání volného času

40 000

20 000

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

11 760

11 760

14 800

14 800

Hospic v Mostě

Seniorcentrum Žatec, z.s.

Budík, z.s.

9

SRPŠ při MŠS Žatec

Sluníčko na houpačce

Zakoupení dřevěného stojanu a houpací sítě na zahradu
mateřské školy nejen pro děti s těžkou formou dětské
mozkové obrny a tím umožňovat a rozšiřovat aktivity pro
tyto děti

10

SRPŠ při MŠS Žatec

Lepší jízda pro každého

Zakoupení dvoumístných tříkolek MAXI k umožnění
pohybu i zdravotně postiženým dětem.

11

SRPŠ při MŠS Žatec

Měsíčník SPECINKA

Organizace žádá finance na tvorbu měsíčníku, který bude
veřejnosti přibližovat život ve Specince. Na tvorbě se
budou podílet děti ze specinky. Příspěvek bude určen na
nákup kancelářského i barevného papíru a toneru do
kopírky.

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

7 000

5 000

5 594 864

407 495

