Využití prostředků z Tříkrálové sbírky 2020
Odborné sociální poradenství
Poradna Porta

Domácí hospicová péče –
Domácí hospic Porta Vitae

120 000Kč Sociální a právní poradenství je poskytováno lidem,
kteří se ocitli v obtížné životní situaci a neumějí nebo nemohou ji
řešit vlastními silami. Poradna Porta je zároveň akreditované
pracoviště s právem podávat insolvenčních návrh k soudu. Tento
typ služby je v našem regionu ojedinělý a mezi obyvateli je o tuto
službu velký zájem. Financování služby zajišťuje dotace JMK, ta
však nepokrývá kompletně osobní a provozní náklady služby a je
třeba ji dokrývat z dalších zdrojů. Nízká dotace je dána nízkým
normativem služby. K zajištění profesionálního fungování služby
je třeba pracovníky s právním vzděláním, které je nutno
adekvátně finančně ohodnotit.
805 408 Kč Domácí hospicová péče poskytuje nepřetržitou
24hodinovou pomoc umírajícím a jejich pečujícím. Z důvodu
zajištění personálního pokrytí služby došlo oproti loňskému roku
k navýšení úvazků zdravotních sester a lékařů a tím i ke
zvýšení osobních nákladů provozu služby. Financování
služby bylo až do srpna zajištěno pouze na základě odbornosti
925, dotací, darů a úhrad od pacientů. Tyto prostředky však
nestačí na pokrytí provozních a osobních nákladů služby.
Odbornost 926 bylo možno využívat pro úhradu nákladů až od
září 2020. Zásadní roli sehrála také coronavirová pandemie, která
enormně zvedla náklady na ochranné a desinfekční prostředky a
přinesla s sebou také vyšší nároky na personální pokrytí služby
(nemocnost pracovníků, nutnost oddělených týmů).
Nezanedbatelným aspektem je také snížení dotace z JMK
z důvodu navýšení počtu poskytovatelů hospicové péče v kraji.

Automobil pro pečovatelskou
službu

30 000Kč Terénní pečovatelská služba působící na Tišnovsku a
Kuřimsku slouží pro velkou spádovou oblast. Využití automobilů
pro zabezpečení této služby je tedy nezbytné. Nový automobil
Dacia Dokker nahradil vozidlo, které měla OCHTI v pronájmu jako
tzv. „sociální automobil“. Smlouva o pronájmu automobilu skončila
v říjnu 2020. Automobil, který slouží zároveň k rozvozu obědů pro
klienty Pečovatelské služby, bylo nutno co nejdříve nahradit. Část
ceny automobilu byla hrazena z darů (individuální i firemní dárci),
z výtěžku benefičních akcí, prodeje předmětů a z dárcovské
kampaně na Darujme.cz. Zbývající část bylo nutno dofinancovat
z prostředků Tříkrálové sbírky.

Domácí zdravotní péče

220 000 Kč Domácí zdravotní péče poskytuje odbornou zdravotní
péči v domácím prostředí klienta. Prostředky byly třeba využít na
dofinancování provozu služby, zejména z důvodu coronavirové
pandemie, která zasáhla do financování služby hned z několika
důvodů: ze strany klientů docházelo k omezení či rušení péče a
snížily se tak platby pojišťoven v první polovině roku; vysoké
náklady na ochranné a desinfekční prostředky a vyšší nemocnost
pracovníků a s tím související nadúvazky a přesčasy ostatních
pracovníků.

Dobrovolnické
centrum

120 000Kč. Oblastní charity Tišnov pracuje s mnoha stálými i
příležitostnými dobrovolníky. Částka byla využita pro práci
s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů OCHT –
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zejména Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí
v ČR a její organizace a příprava je časově i personálně náročná.
Tým mimořádných událostí

Humanitární pomoc

Fond individuální sociální
pomoci
Charitní záchranná síť

20 000 Kč Tým mimořádných událostí zajišťuje okamžitou pomoc
lidem v případě nenadálých přírodních katastrof, požárů, povodní
apod. V rámci Diecézní charity Brno koordinuje a zajišťuje
nepřetržitou pohotovost Oblastní charita Blansko. O náklady na
tuto činnost se dělí všechny oblastní Charity spadající pod DCHB.
25 000,- Kč Finanční dar v rámci kontinuální podpory projektu
rozvoje sociálních služeb v Moldávii. Zaměřujeme se na podporu
centra, poskytující domácí péči nemocnýma umírajícím v jedné
z nejchudších zemí.
25 000,- Kč Poskytnutí finanční pomoci jednotlivcům nebo
rodinám v nouzi, které se nacházejí v akutní nouzi.
110 000,- Podpora Charitní záchranné sítě, která se zaměřuje na
pomoc lidem v nouzi. Pomáhá lidem, kteří propadají sítem
standardní sociální pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí na hranici
důstojného života. V rámci této služby poskytneme klientovi
materiální a potravinová pomoc a zprostředkujeme návaznou
pomoc.

