PROJEKTY VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015
OCH RAJHRAD
Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci na pomoc potřebným rekordní
částkou 3 173 958 Kč.
Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky:
65% - činnost oblastních/ farních charit na území brněnské diecéze
15% - činnost Diecézní charity Brno
10% - celorepubliková humanitární pomoc
5% - činnost Sdružení Charita Česká republika
5% - režie sbírky dle zákona
Oblastní charita Rajhrad použila částku 2.063075,7 Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky 2015 na
projekty:
Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová sociální služba poskytovaná osobám se
zdravotním postižením - jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí. Sociální
služba si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s
důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přání,
požadavky a celoživotní zvyklosti.
Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých
denních aktivitách a činnostech, aby mohli žít vzhledem k charakteru své nemoci
v chráněném, důstojném a bezpečném prostředí.
Chráněné venkovní prostory zařízení musí být uzpůsobeny specifickým požadavkům cílové
skupiny klientů – tento prostor musí být bezpečný, bezbariérový a dostupný.Z prostředků TS
2015 byla venkovní zóna s prostornou terasou vybavena lavičkami, stoly a židlemi. V tomto
prostoru probíhají v letním období volnočasové aktivity, aktivizace klientů – kognitivní
50 000 Kč
tréninky, besedy, tematické přednášky, společné čtení etc.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě - Při rozšiřování a
zkvalitňování poskytovaných služeb v našem zařízení vzrostla potřeba pořízení dalších
kyslíkových koncentrátorů, neboť narůstá počet klientů, u kterých zdravotní stav vyžaduje
podávání kyslíku. Kyslíkové koncentrátory jsou přístroje, které nepotřebují žádnou zásobu
kyslíku v podobě lahví. Náklady na výrobu kyslíku koncentrátorem jsou nižší než drahé
pronájmy tlakových lahví a údržba centrálních rozvodů, od kterých jsme již v minulosti
upustili. Koncentrátory jsou efektivním zdrojem kyslíku pro všechny pacienty, dají se dle
potřeby lehce přesouvat k lůžku pacienta a mají jednoduchou obsluhu.
Defibrilátor – přístroj sloužící k zabránění srdeční zástavy při komorové fibrilaci srdce nebo
při oživování v rámci srdeční recusucitace. Hospic disponoval tímto přístrojem, ale
v současné době již neprošel technickou revizí, proto bychom jej chtěli nahradit novým.
Potřebnost tohoto přístroje je zejména u klientů, kteří jsou přijatí na odlehčovací sociální
pobyt do hospice a nejsou v závěrečné fázi života. Naší povinností je v případě srdeční
zástavy u těchto osob zahájit srdeční masáž a resuscitaci.
118 580 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.
150 000 Kč
Mobilní hospic sv. Jana, ošetřovatelská a pečovatelská služba - Mobilní hospic sv. Jana
provozuje od roku 2007 domácí hospicovou péči v regionu jižně od Brna a se zázemím
multidisciplinárního týmu lůžkového hospice DLBsH sv. Josefa zajišťuje kontinuální péči o
nevyléčitelně nemocné v regionu. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní
v týdnu, včetně telefonických konzultací. Ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacientů
zajišťuje sedm zdravotních sester, z toho dvě jsou využívány zejména při ošetřování
terminálně nemocných v domácí hospicové péči. Pečovatelskou službu zajišťují 4 sestry.
Pro zajištění nepřetržitého provozu terénních služeb a bezpečného provozu pro personál,
který službu poskytuje, je nutné průběžně obnovovat vozový park. Vozy je po 12 letech
letech intenzivního provozu nutné nahradit novým z důvodu vysokého opotřebení, časté
poruchovosti a tím snížené bezpečnosti pro jeho uživatele a nákladných oprav.
256 627 Kč a 256 627 Kč
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Vata v Židlochovicích - 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. NZDM je ze
zákona službou zcela závislou na dotacích a darech, neboť je uživatelům poskytována
zdarma. Od loňského roku 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.
200 000 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.
100 000 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 pořízení patrových postelí a nákup školních
pomůcek děti.
45 000 Kč

Fond individuální pomoci OCH Rajhrad– vytvořen ve výši 41 261 Kč tj. 2% z výtěžku TS
pro danou OCH. Je určen pro přímou pomoc jednotlivcům a rodinám s dětmi v nepříznivé
životní situaci, kterou nemohou řešit z jiných finančních zdrojů. Pomoc bude poskytována na
základě řádného sociálního šetření především lidem a rodinám s dětmi v sociální tísní pod

hranicí sociálního minima, lidem v náhle nouzové situaci (způsobené požárem, vážným
onemocněním člena rodiny, následky povodně, autonehody, postižením,úmrtím člena rodiny
25 041Kč
apod.). Čerpání fondu v roce 2015 bylo ve výši

Zůstatek výtěžku TS 2015 ve výši 219 980 Kč bude převeden do příštího roku a bude
čerpán na pořízení nového interiérového vybavení na pokoje klientů Hospice sv.
Josefa, které bylo plánováno již v minulém roce.

Projekty využití zůstatku TS 2014 v roce 2015
ve výši 543 249 Kč
Ze zůstatku výtěžku TS 2014 bylo v roce 2015 podpořen Dům léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa a Mobilní hospic sv. Josefa nákupem polohovacích postelí
včetně matrací.
V průběhu roku je do hospice s kapacitou 50- ti lůžek přijímáno cca 500 klientů, kteří jsou
ubytováni na dvou odděleních v 19-ti jednolůžkových a 8-i třílůžkových pokojích. 7 lůžek je
na pokoji zvýšeného sledování. Lůžka slouží také klientům Mobilního hospice sv. Jana.
Některá lůžka včetně matrací jsou již za dobu svého používání v nevyhovujícím stavu. Proto
je nutná jejich postupná obnova. Nová polohovací lůžka mají elektrický zdvihový
mechanismus, který umožňuje ošetřujícímu personálu polohovat pacienta do speciálních
poloh s vynaložením minimálního úsilí a fyzické námahy.
200 000 Kč
Chráněné bydlení sv. Luisy - Cílem projektu jsou úpravy bezprostředního okolí novostavby
chráněného bydlení, vytvoření příjemného, odpočinkového a zklidňujícího, avšak současně i
přiměřeně aktivizujícího venkovního prostředí, které umožní osobám, které potřebují určitý
dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohli žít vzhledem
k charakteru své nemoci v chráněném, důstojném a bezpečném prostředí a zachovat si,
nebo i zlepšit kvalitu svého života v nemoci.
Vzhledem k tomu, že se nové zařízení nachází na pozemku zasaženého devastující
působností bývalého armádního autoparku kasáren PTP, který zde byl zřízen po záboru
fungujícího kláštera Kongregace Sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova po únoru 1948,
bylo třeba provést nejdříve rozsáhlou úpravu terénu – tj. odvoz zeminy se zbytky suti a
vybouraných hmot a navezení nové ornice. Poté byl po obvodu a středem parku vybudován
chodník se zámkovou dlažbou.
210 715 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.
100 000 Kč
Fond individuální pomoci – převedení zůstatku do roku 2015.
26.11. 2015
.

32 534 Kč

