Využití prostředků z Tříkrálové sbírky 2021
Odborné sociální
poradenství Poradna Porta

70 000,- Kč
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.

Domácí hospicová
péče – Domácí
hospic Porta Vitae

50 000,- Kč

Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež Klub Čas

Hmotná a
potravinová pomoc

Dobrovolnické
centrum

Tým mimořádných
událostí

Domácí hospicová péče poskytuje 24hodinový nepřetržitý provoz.
Z důvodu zajištění personálního pokrytí služby došlo oproti
loňskému roku k rozšíření úvazků o pozici hlavní sestry/vedoucí
hospicové péče, která zajišťuje chod služby po stránce
administrativní i organizační. Financování služby je zajištěno na
základě odbornosti 925, 926, 720, úhrad od pacientů, dotací a
darů. Tyto prostředky však nestačí na pokrytí provozních a
osobních nákladů služby (zejména nezdravotních složek
služby). Chybějící prostředky se domácí hospic snažil získat
doplňkovou činností – zapojil se jako sekundární odběrové místo
do testování. Získané prostředky domácímu hospici významně
pomohly, bohužel ale stále nekryjí chybějící prostředky na provoz
služby.
80 000,- Kč
Nízkoprahové zařízení Klub Čas poskytuje dětem a mládeži ve
věku 9–26 let bezpečný prostor, volnočasové i preventivní aktivity
a poradenství a pomoc v obtížných životních situacích, které
mohou zažívat v rodině, ve škole, v práci, ve vztazích a ve
společnosti obecně. Služba má svoji ambulantní i terénní formu a
spolupracuje na preventivních programech se základními i
středními školami v regionu. Služba má svou pobočku v Tišnově
a Lomnici a snaží se svou činnost rozšiřovat i o mimoklubové
aktivity, které jsou u dětí velmi oblíbené.
80 000,- Kč
Podpora služby zajištění potravinové a hmotné pomoci lidem v
akutní nouzi nebo v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci.
Období pandemie, inflace i růstu cen (především energií) přivádí
mnohé jednotlivce i rodiny do špatné sociální situace, v které
potřebují krátkodobou nebo opakující se potravinovou a hmotnou
pomoc.
90 000,- Kč
Oblastní charity Tišnov pracuje s mnoha stálými i příležitostnými
dobrovolníky. Částka byla využita pro práci s dobrovolníky, kteří
se podílejí na realizaci projektů OCHT – zejména Tříkrálové
sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí v ČR a její
organizace a příprava je časově i personálně náročná.
20 000,- Kč
Tým mimořádných událostí zajišťuje okamžitou pomoc lidem
v případě nenadálých přírodních katastrof, požárů, povodní apod.
V letošním roce se jednalo zejména o pomoc po tornádu na jižní
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Humanitární pomoc

Fond individuální
pomoci

Charitní záchranná
síť

Moravě. 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. Z prostředků fondu jsme např.
mohli uhradit školní obědy dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin nebo pomoci matkám samoživitelkám či osamělým
seniorům překlenou náročná období nedostatečných příjmů apod.
40 000,- Kč
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.

