
charita záměr realizátor cílová skupina
požadovaná 

částka

Rozvoj chráněných dílen
Chráněné dílny Charity sv. 
Alexandra

osoby zdravotně 
postižené, OZZ,OZPS

100 000 Kč

Podpora chráněného bydlení
Charita sv. Alexandra - sociální 
služba chráněné bydlení pro 
duševně nemocné

lidé s duševním 
onemocněním

50 000 Kč

Podpora provozu Charitního 
nízkoprahového denního centra pro 
osoby bez přístřeší

Charitní nízkoprahové denní 
centrum pro osoby bez 
přístřeší

osoby bez přístřeší 30 000 Kč

Instalace rehabilitačních povrchů a 
pomůcek pro uživatele v relaxační zóně u 
Charitního domu pokojného stáří sv. 
Františka

Charitní dům pokojného stáří 
sv. Františka

senioři - obyvatelé 
Charitního domu

50 000 Kč

Zastřešení vstupních prostor budovy 
Noclehárny sv. Martina

Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší 50 000 Kč

Zlepšení možností služby Charitní ošetřovatelská služba senioři, pracovníci 35 000 Kč

Charitní bazárek Charitní bazaárek široká veřejnost 20 000 Kč
Zlepšení kvality služby - vybavení pro 
klienty

Charitní dům pro seniory senioři 35 000 Kč

Rekonstrukce kuchyňské linky a výměna 
oken v Charitním domě pokojného stáří

Charitní dům pokojného stáří senioři 35 000 Kč

Podpora činnosti a vybavení Charitního 
centra pro seniory

Charitní centrum pro seniory senioři, zdravotně 
znevýhodnění

35 000 Kč

Zlepšení podmínek poskytování služby - 
obnova podlahové krytiny

Charitní středisko Kometa klienti 6-21 let 35 000 Kč

Maják stále svítí Charitní středisko Maják
děti, třídní kolektivy 
1. stupně Z3

100 000 Kč

Nová dílna / kuchyňka pro maminky a 
děti

Charitní dům pro matky v tísni
matky s dětmi 
ubytované v CHDM

35 000 Kč

Půjčovna pomůcek Půjčovna pomůcek klienti půjčovny 
pomůcek

20 000 Kč

Podpora zvyšování kvality služeb Charita Český Těšín
klienti, zaměstnanci 
Charity Český Těšín

20 000 Kč

Zlepšení možností služeb - doplnění 
vybavení Charitního střediska sociální 
rehabilitace a Charitní poradny

Charitní středisko sociální 
rehabilitace, Charitní poradna

klienti a pracovníci 
obou středisek

35 000 Kč

Podpora terénních služeb pro seniory
Charitní pečovatelská služba, 
Charitní asistence

senioři a osoby se 
sníženou 
soběstačností

100 000 Kč

Podpora nově vzniklé sociální služby
Charitní sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi

rodiny s dětmi - 
klienti služby

30 000 Kč

Podpora činnosti Charitní pečovatelské 
služby

Charitní pečovatelská služba
klienti a pracovníci 
pečovatelské služby

200 000 Kč

ZÁMĚRY TKS 2015

Charita Český Těšín

Charita Bohumín

Charita Frenštát pod 
Radhoštěm

Charita sv. 
Alexandra



Pomoc rodinám na Ukrajině postižené 
válečným konfliktem

Charita Frenštát pod 
Radhoštěm

rodiny postižené 
válečným konfliktem 
na Ukrajině

17 200 Kč

Podpora provozu charitní pečovatelské 
služby

Charitní pečovatelská služba senioři se snížení 
soběstačností

148 000 Kč

Zkvalitnění dobrovolnického hnutí Dobrovolnické centrum
senioři a osoby s 
psychickým 
onemocněním

30 000 Kč

Investice do budovy Domu pokojného 
stáří

Dům pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké

senioři se sníženou 
soběstačností

300 000 Kč

Podpora provozu charitní ošetřovatelské 
služby

Charitní ošetřovatelská služba
senioři se sníženou 
soběstačností

100 000 Kč

Podpora provozu terénní služby Rebel 
pro ohroženou mládež

Terénní služba Rebel pro děti 
a mládež

děti a mláděž v 
nepříznivé životní 
situaci

30 000 Kč

Podpora provozu nízkoprahového klubu 
Nezbeda

Nízkoprahový klub Nezbeda 
pro děti a mládež

děti a mládež do 18 
let

128 000 Kč

Podpora provozu terénní služby ZOOM
Terénní služby ZOOM pro 
osoby s psychickým 
onemocněním

osoby s psychickým 
onemocněním

38 000 Kč

Podpora sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

Centrum Pramínek
rodiny s dětmi ve 
vyloučené lokalitě 
města F-M

96 000 Kč

Podpora provozu Poradenského centra 
ve Frýdlantu n. O.

Poradenské centrum ve 
Frýdlantu n. O.

osoby v krizi, se 
zdrav. Postižením, 
rodiny s dětmi, 
etnické menšiny

35 000 Kč

Podpora provozu Denního centra Maják Denní centrum Maják

osoby s psychickým 
onemocněním a 
lehkým mentálním 
postižením

65 000 Kč

Zakoupení zvedáku pro polování ležících 
pacientů

Oáza pokoje pro psychicky 
nemocné

osoby s psychickým 
onemocněním

80 000 Kč

Zakoupení notebooku pro Charitní 
domov sv. Mikuláše (pro bezpečností 
kamerový systém)

Charitní domov sv. Mikuláše v 
Ludgeřovicích

klienti a zaměstnanci 
CHD

15 890 Kč

Zakoupení bazénků na mytí hlavy
Pečovatelská služba Charity 
Hlučín

senioři, lidé se 
zdravotním 
postižením a dalšími 
handicapy

5 000 Kč

Rekonstrukce elektronického 
zabezpečovacího systému pro větší 
bezpečnost klientů

Charitní domov sv. Mikuláše v 
Ludgeřovicích

klienti a zaměstnanci 
CHD

130 000 Kč

Zakoupení venkovních laviček a stolu
Sociálně terapeutická dílna 
Charity Hlučín

osoby s mentálním i 
zdravotním 
postižením

10 000 Kč

Podpora činnosti střediska Sociálně 
terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna 
Charity Hlučín

osoby s mentálním i 
zdravotním 
postižením

335 000 Kč

Zakoupení pracovních židlí
Sociálně terapeutická dílna 
Charity Hlučín

osoby s mentálním i 
zdravotním 
postižením

20 000 Kč

Podpora činnosti střediska Charitní 
domov sv. Mikuláše

Charitní domov sv. Mikuláše v 
Ludgeřovicích

klienti a zaměstnanci 
CHD

350 000 Kč

Charita Frýdek - 
Místek

Charita Hlučín

   



Podpora činnosti střediska Charitní 
pečovatelská služba

Pečovatelská služba Charity 
Hlučín

senioři, lidé se 
zdravotním 
postižením a dalšími 
handicapy

150 000 Kč

Charita Hrabyně
Podpora rozvoje komunitního centra a 
chráněných dílen, úhrada investičních a 
provozních nákladů

Charita Hrabyně
zdravotně postižené 
osoby

325 000 Kč

Podpora provozu Centra volnočasových 
aktivit

Centrum volnočasových aktivit děti a školní mládež 
a dospělí

95 000 Kč

Podpora provozu Humanitární pomoci, 
Skladu a Šatníku

Humanitární pomoc Charity 
Jablunkov

lidé bez přístřeší, 
sociálně slabí, oběti 
MIMO, lidé v 
zahraničí a azylových 
domech

75 000 Kč

Podpora realizace a rozvoj soc. služby 
Denního stacionáře sv. Josefa pro mladé 
lidi se zdravotním postižením

Denní stacionář sv. Josefa pro 
mladé lidi se zdrav. Postižením

osoby s mentálním a 
kombinovaným 
postižením

300 000 Kč

Sprchovací lůžko Domov pokojného stáří senioři a zdrav. 
postižení

45 000 Kč

DPS sv. Hedviky - částečná výměna oken Domov pokojného stáří sv. 
Hedviky

senioři a zdrav. 
postižení

117 000 Kč

Tabletový systém pro imobliní osoby Domov pokojného stáří sv. 
Františka

senioři a zdrav. 
postižení

30 306 Kč

Auto pro Charitní ošetřovatelskou službu Charitní ošetřovatelská služba

pacienti s 
chronickým i 
akutním 
onemocněním, 
zejména senioři a 
zdravotně postižení, 
pacienti s 
onkologickým 
onemocněním, nebo 
v terminálním stádiu 
života

95 694 Kč

Podpora péče o seniory terénní službě 
Mořkov

Terénní služba Mořkov senioři 40 000 Kč

Podpora péče o seniory v terénní službě Charitní ošetřovatelská služba
senioři a zdrav. 
postižení

300 000 Kč

Přímá sociální výpomoc Charita Kopřivnice

sociálně slabí 
občané 
kopřivnického 
regionu

60 000 Kč

Udržení služeb v odlehlých obcích v okolí 
Charity Krnov, Rusín, Hlinka, Slezské 
Rudoltice, Vysoká

Charitní pečovatelská služba

senioři, osoby se 
zdravotním 
postižením, osoby s 
chronickým 
onemocněním

35 000 Kč

Udržení služeb v odlehlých obcích v okolí 
Charity Krnov, Zátor

Charitní pečovatelská služba

senioři, osoby se 
zdravotním 
postižením, osoby s 
chronickým 
onemocněním

6 000 Kč

Podpora provozu NZDM Zvídálek
Zvídálek - nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež 
Charity Krnov

děti a mládež 
ohrožená 
společensky 
nežádoucími jevy

50 000 Kč

Podpoření materiálního zajištění nové 
sociální služby

Dům dobré vůle žáry, 
pobytová služby

senioři se sníženou 
soběstačností z 
důvodu věku, osoby 
s tělesným 
postižením

50 000 Kč

 

Charita Jablunkov

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita Javorník



Podpoření příjemného prostředí střediska 
Denní stacionář

Denní stacionář CH Krnov

senioři se sníženou 
soběstačností z 
důvodu věku, osoby 
s tělesným 
postižením

80 000 Kč

Podpora sociálně aktivizačních činností 
pro jednotlivce i rodiny

Charita Nový Jičín
jednotlivci, rodiny s 
dětmi, matky s 
dětmi v tísni

80 000 Kč

Humanitární pomoc osobám v tíživé 
životní situaci

Charita Nový Jičín
lidé v tíživé situaci, 
oběti živelných 
pohrom

35 000 Kč

Podpora Půjčovny kompenzačních 
pomůcek

Charita Nový Jičín

lidé s trvalým či 
momentálním 
zdravotním 
handicapem

72 000 Kč

Podpora osob bez přístřeší v Charitním 
domě bl. Matky Terezy

Charita Nový Jičín osoby bez přístřeší 130 000 Kč

Podpora péče o seniory a handicapované 
osoby

CHPS senioři, ZP 350 000 Kč

Denní stacionář pro seniory Denní stacionář pro seniory senioři, rodiny 
seniorů

50 000 Kč

Rozšíření půjčovny kompenzačních 
pomůcek

Středisko Malá Morávka senioři, ZP 100 000 Kč

Automobil pro půjčovnu kompanzačních 
pomůcek a tech. úsek

Půjčovna KP a technický úsek
klienti půjčovnky, 
technický úsek CH 
Odry

100 000 Kč

Podpora péče o osoby s postižením - 
následná péče

Chráněné a podporované 
bydlení pro duševně nemocné - 
následná péče

klienti využívající 
sociální pobytovou 
službu následné 
péče

250 000 Kč

Podpora péče o osoby s postižením - 
chráněné dílny

Chráněné dílny zdravotně postižené 
osoby

100 000 Kč

Podpora rodin s dětmi Mateřské centrum Neškola rodiče a předškolní 
děti

80 000 Kč

Podpora péče o seniory - CHPS Charitní pečovatelská služba senioři, nemocní 500 000 Kč

Podpora péče o seniory - CHHP Charitní hospicová péče senioři, nemocní 50 000 Kč

Dofinancování rekonstrukce prostor pro 
sociální rehabilitaci lidí ohrožených soc. 
vyloučením v Charitním středisku sv. 
Lucie - startovací byty

Charita Ostrava
lidé ohrožení 
sociálním 
vyloučením

505 000 Kč

Podpora seniorů v pečovatelské službě 
Matky Terezy

Charitní středisko Matky 
Terezy - pečovatelské služba 
Ostrava

osoby se sníženou 
soběstačností

50 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem 
se specifickými potřebami v Charitním 
domě Salvator

CH dům Salvator
osoby s chronickým 
duševním 
onemocněním

25 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem 
v obtížné životní situaci v Poradně Charity 
ostrava

Poradna CH Ostrava
lidé v tíživé životní 
situaci

20 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem 
bez přístřeší v nízkoprahovém denním 
centru sv. Benedikta Labre

CHD sv. Benedikta Labre
lidé bez přístřeší v 
nepříznivé životní 
situaci

15 000 Kč

Podpora lidí bez domova v charitním 
azylovém domě a noclehárně sv. 
Františka

Charitní dům sv. Františka
lidé bez přístřeší v 
nepříznivé životní 
situaci

30 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc lidem 
bez přístřeší v charitním azylovém domě 
a noclehárně sv. Františka

Charitní dům sv. Františka
lidé bez přístřeší v 
nepříznivé životní 
situaci

10 000 Kč

Charita Opava

 

Charita Odry

Charita Ostrava

Charita Nový Jičín



Podpora metak s dětmi v tísni v azylovém 
domě sv. Zdislavy

Charitní dům sv. Zdislavy - 
azylový dům pro matky s 
dětmi

matky s dětmi a 
těhotné v nepříznivé 
životní situaci

40 000 Kč

Přímá hmotná humanitární pomoc pro 
matky s dětmi v azylovém domě sv. 
Zdislavy

Charitní dům sv. Zdislavy - 
azylový dům pro matky s 
dětmi

matky s dětmi a 
těhotné v nepříznivé 
životní situaci

15 000 Kč

Pořízení vybavení startovacích bytů pro 
lidi bez domova v charitním středisku sv. 
Lucie

Charitní středisko sv. Lucie - 
startovací byty

klienti 20 000 Kč

Podpora lidí v závěrečném stádiu života v 
Mobilním hospici a ošetřovatelské službě 
sv. Kryštofa

Charitní středisko sv. Kryštofa

nevyléčitelně 
nemocní a v 
závěrečném stádiu 
života

90 000 Kč

Podpora seniorů a lidí bez domova - 
nákup materiálu pro aktivizační terapie

Charita Ostrava

klienti služeb CHD 
sv. Václava, Sv. 
Alžběty a Salvatora a 
CHS Gabriely a sv. 
Lucie

15 000 Kč

Rozšíření a údržba zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek v půjčovně

Charita Studénka senioři, ZP 100 000 Kč

Podpora činnosti pečovatelské služby Charita Studénka CHPS senioři v pečov. 
Službě

100 000 Kč

Finanční podpora volnočasových aktivit 
dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

Charita Studénka rodiny s dětmi 100 000 Kč

Kompenzační pomůcky Charita Třinec senioři, ZP 0 Kč

Osobní asistence Charita Třinec senioři, ZP 325 000 Kč

 

Charita Třinec

Charita Studénka
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