Charitativní, sociální a ekologické projekty ROZDÁNO 480.000 Kč
Subjekt
APOLENKA z.s., Pardubice

DaR – Centrum pro dítě a
rodinu, o.p.s., Pardubice

SKP-CENTRUM, o.p.s.,
Pardubice

TyfloCentrum Pardubice,
o.p.s.

Spolek Hurá na Výlet!,
Chrudim

Oblastní charita Chrudim

Účel
Provozní náklady na hiporehabilitačního koně ustájení, krmení, veterinární péče
Podpora dětí a rodin v krizové či dlouhodobě
obtížné životní situaci prostřednictvím
individuální a rodinné psychoterapie - reagují
na nízkou dostupnost psychoterapeutické
péče o ohrožené děti a rodiny na území města
Pardubic a v okolí. Služby klinických
psychologů, jejichž péče je hrazena z
prostředků zdravotního pojištění jsou v
akutních případech nedostupné z časových
důvodů (čekací doba cca 4 měsíce),
ambulantní psychoterapeutické služby jsou
pro klienty z jejich cílové skupiny nedostupné z
finančních důvodů. Příspěvek ve výši 8.000,- Kč
měsíčně na pokrytí 16 hodin psychoterapie x 6
měsíců.
Multikonzultovna (vybavení) v Domě na půli
cesty (pobytová služba sociální prevence
určená mladým dospělým ve věku 18 – 26 let,
kteří odcházejí z dětských domovů,
výchovných ústavů, výkonu trestu odnětí
svobody, z ulice nebo nefunkčního rodinného
prostředí) - chybí samostatná místnost, které
by zajistila úplné soukromí pro konzultace či
schůzky uživatelů služby s dalšími
spolupracujícími organizacemi či institucemi.
Ovládání spotřebiče pomocí aplikace pro
zrakově postižené - cílem projektu je nově
vybavit cvičnou kuchyň pro lidi s těžkým
zrakovým postižením v prostorách TyfloCentra
Pardubice myčkou, kterou lze ovládat pomocí
aplikace v telefonu (tabletu).
Výlety pro seniory - produkční a osobní
náklady (Jedná se o turistické, poznávací
aktivity, spojené s osvětovou činností, které
podporují aktivní stárnutí a přispívají k
prevenci rizikového chování seniorů. Zároveň
napomáhají mezigenerační spolupráci
dobrovolníků v seniorském a produktivním či
studentském věku.)
ŽÁDOST NA PODPORU PŮJČOVNY
ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK - 3 invalidní vozíky
pro děti

Výše daru (Kč)
20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

25 000 Kč

40 000 Kč

Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s.

Alternativní volnočasové aktivity na podporu
vývoje dětí se zdravotním postižením hiporehabilitace, plavání, rukodělné kurzy,
sportovně-relaxační aktivity, setkání rodin dětí
se zdravotním postižením

40 000 Kč

Oblastní charita Červený
Kostelec

Hospic Anežky České, Mobilní hospic Anežky
České, Ambulance - EKG pro poskytování
lůžkové i terénní paliativní péče, stávající EKG
je na hranici životnosti

45 000 Kč

Péče o duševní zdraví Výměník, z. s., Pardubice

Příspěvek na užitkové auto (mají jediné a
dosluhuje)

25 000 Kč

Oblastní charita Hradec
Králové

Psychorehabilitační pobyt pro rodiny s dětmi
2022 a zajištění školení pro pracovnice rané
péče - Telefonická krizová intervence

30 000 Kč

Mateřská škola, základní
škola a střední škola
Daneta, s.r.o., Hradec
Králové

Knihovna pro zdravotně postižené děti sestava skříní pro žákovskou a učitelskou
knihovnu

30 000 Kč

Základní škola a Praktická
škola SVÍTÁNÍ o.p.s.,
Pardubice

Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s., Pardubice

Centrum J.J.Pestalozziho,
o.p.s., Chrudim

Vybavení tréninkových bytů - v nich si budou
moci žáci a klienti vyzkoušet jaké to je bydlet
„sólo“. Budou zde nacvičovat úkony, které jsou
pro samostatný život nezbytné: péči o vlastní
osobu (hygienické návyky), péči o domácnost
(vaření, praní, žehlení, nákupy), finanční
hospodaření, ale i komunikaci s ostatními
nájemníky.
HARRY POTTER – KURZ PRO DĚTI SE
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM - rozvoj slovní a
znakové zásoby, psychomotorických
dovedností, podpora komunikace a
samostatnosti, pozitivní motivace, podpora
integrace dětí se sluchovým postižením do
slyšící společnosti, podpora pečujících osob,
propojení dvou rozdílných kultur – slyšících a
neslyšících.
Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě
Chrudim - námi podpořený projekt, který cílí
na děti a rodiče, pro něž domov často není
stabilní místo a zázemí. Rodiče dětí často
nezažili přijetí, jistotu, lásku a správné vzory.
Proto je pro ně obtížné být lepšími rodiči, než
byli ti jejich. Díky pomoci pedagoga mají větší
šanci posílit rodičovské dovednosti a
kompetence. Dětem se dostane odborného a
citlivého vedení, aby měly šanci rozvinout svůj
potenciál, zmírnit dopady pandemie i
nedostatečného rodičovského vedení a snížilo
se riziko psychických a výchovných problémů.

40 000 Kč

30 000 Kč

30 000 Kč

Most pro o.p.s., Pardubice

Multiklub pod Mostem – příměstský letní
tábor se zaměřením na výuku českého jazyka.
Most pro o.p.s. je organizace poskytující služby
pro cizince v Pardubickém kraji. Cílovou
skupinou jsou děti cizinci, bez rozdílu země
původu a bez rozdílu statusu pobytu, ve věku 6
-13 let. Služba je poskytována dětem, které
zde nastoupily nebo nastoupí do základní školy
a u kterých je ze strany rodičů projeven záměr
zůstat v České republice. Předpokládají, že
většina dětí bude pocházet z Mongolska či
Ukrajiny.

PROINTEPO – Střední škola, Příspěvek na vybudování florbalového hřiště
Základní škola a Mateřská
pro žáky a děti v osobní asistenci - škola nemá
škola s.r.o., Hradec Králové vlastní tělocvičnu

20 000 Kč

45 000 Kč

480 000 Kč

