Granty v oblasti sociálně-zdravotní 2018
Rozpočet 2018 - 270 tis. Kč, převod z roku 2017 0 tis. Kč, celková částka k rozdělení 270 Kč tis. ORJ 06, ORG: 2500000000000

Př.č.Z.č. Žadatel

Název projektu Popis projektu

Předp.
výdaje

Příloha č.: 1

Předp. Žádost Návrh
příjmy v tis. Kč komise

Dotace v r. Rozdíl
RM v
ZM v tis.
2017
mezi
tis. Kč Kč
20172018 +/v tis. Kč
50
50
50
0
50

/ Popis činnosti
ELIM Hranice Rekonstrukce
opravy bytů,
při azylovém
domě a Domu
ELIM

/ Využití dotace
v tis. Kč v tis. Kč
Projekt předpokládá opravy
62,5
12,5
optřebenýcz zařízní v azylových
domech a zelpšení kvality
poskytovaných služeb.

2

ELIM Hranice Dovybavení
azylového
domu ELIM
Hranice, bytů
při azylovém
domě a Domu
ELIM

Projekt předpokládá obnovu
vybavení v azylových domech a
zlepšení kvality poskytovaných
služeb

62,5

12,5

50

50

50

0

50

3*

ELIM Hranice Příprava
projektové
dokumentace
na realizaci
sociálního
bydlení

Cílem projektu je vytvoření
projektové dokumentace a
vyřízení stavebního povolení pro
rekonstrukci domu v Drahotuších,
který bude sloužit jako soc.
bydlení a farma pro práci klientů
z Domu ELIM

38

8

30

0

0

0

0

1

X

Stránka 1

Granty v oblasti sociálně-zdravotní 2018
Rozpočet 2018 - 270 tis. Kč, převod z roku 2017 0 tis. Kč, celková částka k rozdělení 270 Kč tis. ORJ 06, ORG: 2500000000000

Př.č.Z.č. Zadatel

4

Charita
Hranice

5

Charita
Hranice

Název projektu Popis projektu

Předp.
výdaje

Předp. Žádost Návrh
příjmy v tis. Kč komise

/ Popis činnosti / Využití dotace
v tis. Kč v tis. Kč
Smysluplné
Projekt NZDM Fénix určený
196,5 146,5
aktivity
dětem ve věku 7-20 let z Hranic a
okolí. Za pomoci výchovně –
vzdělávacích a aktivizačních
aktivit podporuje u uživatelů
sociální začlenění do společnosti,
podchycuje jejich rizikové
chování, snaží se je chránit před
sociálním vyloučením a tak
zlepšuje kvalitu jejich života.

Pracujeme
(jako) na
statku

Projekt Denního centra Archa,
určený osobám s mentálním a
kombinovaným postižením.
V rámci projektu budou
uskutečňovány aktivity, jako je
nácvik práce s vlnou, návštěvy
zemědělské usedlosti či návštěvy
mobilní salaše v prostorách
služby.

172,5

Příloha č.: 1

130

Dotace v r. Rozdíl
RM v
ZM v tis.
2017
mezi
tis. Kč Kč
20172018 +/v tis. Kč
45
45
44
1
45
X

42

41

41

0

41

X
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6

Charita
Hranice

7

Charita
Hranice

Název projektu Popis projektu

Předp.
výdaje

Předp. Žádost Návrh
příjmy v tis. Kč komise

/ Popis činnosti / Využití dotace
v tis. Kč v tis. Kč
Etika v
Školení pro pracovníky Osobní
73,9
47,5
obrazech
asistence, při kterém se naučí jak
správně komunikovat s klienty a
řešit etické problémy. Pracovníci
tak lépe porozumí problémům
svých klientů, naučí se pracovat
s motivací u demotivovaných
klientů a vše poté budou moci
probrat i při setkáních
s psychoterapeutem.
Týden
s Charitou
Hranice

Cílem projektu je nabídnout
klientům Charitní pečovatelské
služby a Osobní asistence účast
na společné akci (výlet na Sv.
Hostýn), umožnit jim zapojení do
širšího soc. prostředí a podpořit
setkávání klientů s ostatními lidmi
jejich věku. Dalším cílem je
informovat veřejnost o činnosti
Charity Hranice a nabídnout
potencionálním zájemcům služby.

84,4

Příloha č.: 1

59,4

Dotace v r. Rozdíl
RM v
ZM v tis.
2017
mezi
tis. Kč Kč
20172018 +/v tis. Kč
26,4
26,4
26,4
0
26,4
X

25

25

25

0

25

X
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Název projektu Popis projektu
/ Popis činnosti
Společně
strávený den
na poutním
místě Maria
Stein

/ Využití dotace
Cílem projektu je uskutečnění
jednodenního výletu po okolí pro
klienty Charitní pečovatelské
služby a Osobní asistence, jejich
rodinu a přátele a pracovníky
Charity Hranice. Klienti by rádi
zavítali do Valašského muzea
v přírodě.

8

Charita
Hranice

9

Centrum pro Zdravá rodina, Projekt zaměřený na podporu
dům na skále rodiny – zahrnuje vzdělávání
rodinu
rodičů, nabídku programů pro
Jitřenka, z.s.
rodiny s dětmi, rodiče na RD,
osamělé rodiče. Nejvýznamnější
částí projektu jsou Kurz
efektivního rodičovství a kurz
Výchova teenagerů. Jediná
organizace v Hranicích a okolí,
která poskytuje komplexní
preventivní a vzdělávací služby
pro rodiny. Aktivitami tohoto
projektu přispívají ke stabilitě
rodin a upevňování rodinných
vztahů, ke zvyšování rodičovských
kompetencí a dostupnosti
rodinného poradenství.

Předp.
výdaje

Předp. Žádost Návrh
příjmy v tis. Kč komise

v tis. Kč v tis. Kč
8
4

338,7

328,7

Dotace v r. Rozdíl
2017
mezi

v tis. Kč
4

4

10

6,6

RM v
tis. Kč

20172018 +/4
0

6,6

Příloha č.: 1

0

ZM v tis.
Kč

4X

6,6 X
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Název projektu Popis projektu

Předp.
výdaje

Předp. Žádost Návrh
příjmy v tis. Kč komise

/ Popis činnosti
Centrum pro Letní
příměstský
rodinu
Jitřenka, z.s. tábor pro děti

/ Využití dotace
v tis. Kč v tis. Kč
Dva pětidenní turnusy
24
20
příměstského tábora
s programem (turistické,
přírodovědné, sportovní a tvořivé
aktivity, soutěže, hry, návštěva
plovárny, lázní. apod.)
Předpokládá se účast cca 40 dětí
ve věku 5-15 let, z Hranic a okolí.

11

DDM Hranice Tancem
k integraci
Romů – Terne
čercheňa – 16.
ročník

Soutěž pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí z celé Moravy, které zde
mohou prezentovat své taneční
dovednosti a inspirovat se činností
ostatních skupin. V roce 2017
přijelo soutěžit 30 tanečních
skupin.

12

Mgr. Kristina Festival o
Mezereková aktivním
rodičovství

Grant bude použit na organizaci
dvoudenního festivalu
s přednáškami, workshopy a
informačními stánky. Jeho cílem
je zvýšit povědomí o zdravém
těhotenství, přirozeném porodu,
aktivním rodičovství a výchově
dětí na Hranicku. Jedná se o třetí
ročník festivalu.

10

CELKEM

Dotace v r. Rozdíl
2017
mezi

v tis. Kč
4

4

Příloha č.: 1

RM v
tis. Kč

20172018 +/4
0

ZM v tis.
Kč

4

X

37,2

7,24

29,96

14

10

4

14

X

9

4,5

4,5

4

3

1

4

X

1107,2 780,8 320,86

270

264

6

270

0
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Příloha č.: 1

* Zdůvodnění: Grant č. 3 - ELIM Hranice - Příprava a projektová dokumentace na realizaci sociálního bydlení
Komise považuje grant za kvalitní a velmi potřebný. Vzhledem k nepoměru mezi počtem žádostí a částkou na granty ale nedoporučuje RM
jej zainvestovat. Příslušnou částku má ale Elim nově zainvestovanou v žádosti o příspěvky a může si tedy projektovou dokumentaci pořídit ve
své režii.
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