PROJEKTY VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013
OCH RAJHRAD
Oblastní charita Rajhrad použila částku 1.744 742 Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky 2013 na
projekty:
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě – příspěvek na odlehčovací služby
v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)
z důvodu zajištění kontinuální péče o klienty v co nejvyšší možné kvalitě při dodržování
všech hygienických nařízení a norem.
Klientům hospice, kteří z důvodu své nemoci trpí nechutenstvím nebo nedokáží přijímat
běžnou stravu jsou podávány přípravky tekuté výživy - Nutridrinky, které pomohou doplnit
potřebné živiny a energii.
405 990 Kč
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě- podpora činnosti
dobrovolnického centra. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu v péči o klienty hospice.
Důležitý je tedy jak výběr vhodných dobrovolníků, tak jejich kvalitní proškolení a zaučení a
též kontinuální péče o ně. To vše je náplní práce koordinátora dobrovolníků.
Dobrovolníci obohacují práci s klienty hospice svými jedinečnými schopnostmi a
dovednostmi, věnují jim nezištně a zdarma svůj čas, pozornost a pochopení. Za pacienty
přijíždí během roku téměř pravidelně kolem 50 aktivních dobrovolníků.
Dobrovolníci se zapojují také do dalších aktivit OCH Rajhrad, jako jsou sbírkové akce
(Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic, Postní almužna atd.) nebo jednorázové dobročinné
akce (benefiční koncerty, sbírky šatstva atd.), pomáhají při organizaci akce pro pozůstalé
Strom vzpomínek, s péčí o květiny v hospici... a vykonávají mnoho dalších menších i větších
aktivit, viditelných i skrytých, bez kterých by hospic nemohl poskytovat tak kvalitní služby.
325 000 Kč
Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad (CHOS) - příspěvek na obnovu vozového parku
z důvodu vysokého opotřebení vozů a zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu služby,
která umožňuje lidem se zdravotními problémy nevyžadujícími hospitalizaci zůstat
v domácím prostředí. CHOS je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu sedmi
zdravotními sestrami a 2 pracovnicemi na DPČ, které vypomáhají z důvodu zajištění
kontinuity péče. Dvě sestry jsou využívány zejména při ošetřování terminálně nemocných. V
letošním roce bylo naší službou ošetřeno 363 pacientů a bylo provedeno 10 515 návštěv
v domácnostech. TS přispěla na osobní náklady CHOS, které jsou financovány z dotací JMK
odboru Zdraví, ale dotace nebyly letos přiznány v požadované výši a nestačí na pokrytí
osobních nákladů.
535 752 Kč
Charitní pečovatelská služba Rajhrad (CHPS) - příspěvek na provoz pečovatelské služby,
která se zaměřuje na kvalitní poskytování služby stávajícím i novým klientům v regionu.
Cílem CHPS je neomezovat poskytování péče s ohledem na vzdálenost či rozsah péče.
V roce 2013 došlo k rozšíření poskytování CHPS jednak o nově zahajované péče, ale také o
rozšiřování frekvence a rozsahu služeb u stávajících uživatelů služby.
Z důvodu zajištění kontinuity péče během provozní doby Charitní pečovatelské služby
vypomáhají dvě pracovnice na DPČ (jedná se o zajištění odpoledních služeb, nárazového
rozšíření péče u uživatele, ale v neposlední řadě také péče o uživatele se specifickými
potřebami, což s sebou přináší zvýšení mzdových nákladů, které nebude možné pokrýt z
vlastních zdrojů. Poskytujeme péče uživatelům závislým na umělé plícní ventilaci (např. s dg.
AML sklerózou, po těžkých úrazech), s kombinovaným postižením, onkologicky nemocným –
to vyžaduje delší návštěvy u uživatele, nutnost návštěvy 2 pečovatelek současně apod.
Obce na Charitní pečovatelskou službu přispívají, ale bohužel částkami mnohem nižšími,
než je požadováno, a to i přes opakované jednání vedení OCH s jednotlivými obcemi.
Z veřejných zdrojů a příspěvků obcí se snažíme přednostně krýt vzrůstající výdaje za PHM.
50 000 Kč

Odborné sociální poradenství (OSP) – příspěvek na zajištění provozu odborného
sociálního poradenství, které je poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně
nemocné.OSP se zaměřuje na vytváření podmínek pro důstojné a klidné doprovázení těžce
nemocných a umírajících jejich blízkými, na podporu doprovázejících a podporu pozůstalých.
270 000 Kč
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata (NCDM) - zařízení poskytuje komplexní
zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži, u kterých jsou přítomny faktory pro vznik
sociálně nežádoucích jevů a pro děti v obtížných životních situacích. Podává jim informace a
podporuje je při řešení jejich problémů. Dále poskytuje prostor pro zábavu a vlastní aktivity a
tím nabízí smysluplné trávení volného času uživatelům ve věku 11 – 26 let. Provoz zařízení
zajišťují 3 vyškolení odborníci na sociální a společenskou problematiku s celkovým úvazkem
2,2. NZDM je ze zákona službou zcela závislou na dotacích a darech, neboť je uživatelům
poskytována zdarma. Od roku 2012 je služba podporována v rámci IP JMK, tyto dotace ale
mohou být použity pouze na financování služby pro cílovou skupinu uživatelů nad 15 let.
Cílová skupina služby je však 11 – 26 let a uživatelé mladší 15ti let tvoří nezanedbatelnou
část klientů NZDM. Zdroje z dotací MPSV a JMK nedostačují na financování osobních
nákladů zaměstnanců, tak aby plně pokrylo rostoucí počet uživatelů. (v roce 2012 bylo
celkem 116 uživatelů služby).
80 000 Kč
Podpora Diecézní charity Brno Centra Hippokrates v Moldavsku- projekt je zaměřen na
rozvoj domácí sociální péče v Moldavsku pro nejchudší obyvatele, na posílení dostupnosti a
kvality domácí pečovatelské služby v oblastech, v nichž byla tato péče doposud dostupná
nejméně. Aktivity projektu podpoří zejména rozvoj dosavadní činnosti Zdravotně-sociálního
centra Hippokrates v obci Dorotskaja se zaměřením na domácí péči. Projekt pomůže těmto
cílovým skupinám: osoby přestárlé a opuštěné, nacházející se bez pomoci blízké osob;
osoby vyžadující dočasnou péči po návratu z hospitalizace; osoby nevyléčitelně nemocné a
osoby trpící chronickými nemocemi, včetně osob v terminálním stádiu; osoby upoutané na
lůžko (s mentálním či fyzickým postižením), které vyžadují zdravotní a sociální asistenci.
25 000 Kč
Pomoc dětem zneužívaným k práci v Indii- Projekt Anti Child Labour – realizuje
salesiánské středisko Don Bosko Hospet-pro děti zneužívané k práci zajišťuje komplexní
pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání.
Středisko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné umístění do klasických
školních zařízení. Příspěvek je určen na vybudování ošetřovny, nákup školních pomůcek a
vitamínové doplňky pro děti.
38 000 Kč
Římskokatolická farnost Ivančice – podpora projektu, který se zaměřuje na rozšíření
aktuální nabídky volnočasových sportovních a společenských aktivit pro děti a mládež.
Zásadním přínosem projektu je aktivní, plnohodnotné trávení volného času a předcházení
vlivům sociálně nežádoucích jevů mladé generace.
15 000 Kč
Z krizového fondu Tříkrálové sbírky CHČR byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc
lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách
v listopadu 2013.
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