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Přihlášení do Burzy filantropie
Do jaké burzy se hlásíte?

okres Chrudim

Organizace
Název organizace

Oblastní charita Chrudim

Krátké představení organizace

Jsme součástí sítě Charit stojících na křesťanských hodnotách. Společně pomáháme lidem v
nesnázích. Oblastní charita Chrudim se v rámci místní sítě poskytovatelů sociálních služeb a
díky erudici svých zaměstnanců stará i o osoby, které vyžadují mimořádně náročnou péči.
Našim cílem je poskytovat sociální a zdravotní služby a další služby tak, aby jednotlivým
lidem pomohly překonat krizovou či dlouhodobě nepříznivou situaci, podporovaly jejich
nezávislost a soběstačnost a umožnily jim vést co nejvíce důstojný a plnohodnotný život v
jejich domácím prostředí. Stojí to za to. Důsledně rozlišujeme mezi tolerancí a respektem.
Respekt preferujeme.
Momentálně jsme se rozšířili na 75 zaměstnanců. Dobrovolníků je nyní 70.
Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků,...
(max. 800 znaků vč. mezer)

Adresa organizace

Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim
(sídlo)

Web organizace

https://chrudim.charita.cz

Kontaktní osoba

Bc. Michaela Horníčková

E-mail

michaela.hornickova@cr.hk.caritas.cz
Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným
projektem.

Telefon

704 600 295

Projekt
Název projektu

Kompenzační pomůcky pro domácí hospicovou péči

Místo realizace projektu

Chrudimsko

Stručná anotace projektu

Finanční prostředky bychom využili na koupi kompenzačních pomůcek pro domácí
hospicovou péči (polohovací postel, kyslíkový koncentrátor) a na zakoupení vybavení do
nové zasedací místnosti, která nám umožní pořádání porad a supervizí pro náš stále se
rozrůstající tým zdravotních sester. Pomůcky poskytujeme našim pacientům zdarma, což je
ojedinělá služba. Možnost zapůjčení kvalitních pomůcek, umožňuje našim pacientům zůstat v
domácím prostředí a strávit poslední čas se svými blízkými.
Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory.
(max. 500 znaků vč. mezer)

Strana 1

Vyplněno: 22. 4. 2022 14:03:48

Cíl(e) projektu (SMART), včetně

S – Polohovací postel, kyslíkový koncentrátor a skříně, stoly a židle do nové zasedací

smyslu Vašeho projektu

místnosti. Díky těmto pomůckám mohou lidé pohodlně ležet na lůžku a osobám pečujícím se
usnadní základní péče o jejich blízké. Zasedací místnost je již opravdovou nutností vzhledem
k velikosti hospicového týmu a vzhledem k nutnosti předání informací o pacientech.
M – Díky kompenzačním pomůckám budeme moci vyhovět požadavkům pro více pacientů
domácí hospicové péče. Momentálně máme tři postele a tři koncentrátory. Mohli bychom
pořídit další postel a koncentrátor k zapůjčení pro hospicovou péči zdarma. Díky zasedací
místnosti budeme mít možnost předání informací z pohotovostí a sdílet zkušenosti v rámci
pravidelných supervizí s psycholožkou.
A – V souladu s cíli Oblastní charity Chrudim.
R – Využití kompenzačních pomůcek pro pacienty zdarma navazuje přímo na činnost terénní
hospicové péče. Nutnost mít zasedací místnost vzhledem k zvětšujícímu se týmu domácí
hospicové péče.
T – Bezprostředně po nákupu kompenzačních pomůcek dojde k jejich využití v domácnostech
a vybavení prostor nové zasedací místnosti.
(max. 1500 znaků vč. mezer)

K jaké změně dojde díky projektu

Více pacientů bude mít možnost strávit poslední etapu života ve svém domácím prostředí, se

u cílové skupiny a u Vaší

svými blízkými na pohodlnější posteli s kyslíkem doma a s možností vypůjčení pomůcek

organizace?

zdarma. Vybavení nové zasedací místnosti umožní pravidelné porady a opravdu cílené
předání informací.
Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce
apod.
(max. 300 znaků vč. mezer)

Cílová skupina/y (oblast

Senioři

zaměření) projektu a přínos pro

Zdravotnictví

ni - zaměření projektu

Jiné

Jiné (uveďte níže)
Osoby v pokročilém/konečném stadiu nemoci
Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Popište krátce cílovou skupinu

Nemocní v poslední etapě života a členové rodiny. Doprovázející a pečující osoby.
Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat
dosažených výstupů projektu.

Klíčové aktivity projektu

Péče v domácím prostředí zaměřená na tišení bolesti nemocného a důstojné odcházení. Také
se zaměřujeme na doprovázející a chceme i jim usnadnit péči o jejich blízkého, poskytnutím
kompenzačních pomůcek zdarma.
(max. 2000 znaků vč. mezer)

Harmonogram realizace projektu

K zakoupení kompenzačních pomůcek a k vybavení nové zasedací místnosti dojde v co
nejkratší době po získání finančních zdrojů od donátorů. Předpokládáme v průběhu července
2022.
Začátek a konec projektu, další informace o průběhu.
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Rozpočet projektu

pomůcka/vybavení:
stoly a židle v zasedací místnosti:
25.000,- Kč
polohovací postel:
25.000,- Kč
kyslíkový koncentrátor:
25.000,- Kč
celkem: 75.000,- Kč
podrobné členění
- osobní náklady
- materiální náklady
- zařízení a vybavení
- služby
- lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora projektu od donátora Burzy filantropie celkem (max. 75.000
Kč)

Požadavek od donátorů Burzy

75.000,- Kč Celkový požadavek od donátorů Burzy

filantropie

Celkový požadavek od donátorů Burzy filantropie nesmí překročit částku 75.000,- Kč.

Další zdroje projektu - již máte

Z darů od obcí, firem a ostatních donátorů. Z běžného rozpočtu Oblastní charity Chrudim.

nebo jste schopni sehnat další

Fundraising.

finanční zdroje na

Projekt může mít větší rozpočet, než organizace požaduje od donátorů.

realizaci/spolufinancování

Uveďte prosím stav jednání - např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace,

projektu?

apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.

Je pro Vás přijatelná i nefinanční

Ano.

podpora projektu/organizace?

Budeme rádi za požadované vybavení do zasedací místnosti nebo zakoupení kompenzačních

Napište příklad, co byste uvítali

pomůcek.

jako nefinanční dar (materiál,

(např. budete v projektu žádat vybavení kanceláře a místo financí obdržíte 2 kancelářské

služba, poradenství).

židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale
slevu u dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)

Co uděláte s financemi, pokud

Koupíme další kompenzační pomůcky, případně další potřebné vybavení skladu nebo

podpora donátorů bude větší,

zasedací místnosti.

než žádáte?
Proč by donátor měl podpořit

Domácí (mobilní) hospicová péče je paliativní péče. Hlavním posláním je poskytovat péči

právě Váš projekt?

terminálně nemocným pacientům (umírajícím), kteří si přejí být a zemřít DOMA, ve
společnosti svých blízkých. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i
psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Tím otevírá prostor pro důstojné
doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Naším cílem je odtabuizování úmrtí doma
napříč generacemi. K posledním týdnům a dnům života chceme lidem poskytnout pohodlné
lůžko a také tím pomoci doprovázejícím při péči o jejich blízké. Půjčujeme pomůcky zdarma
pro pacienty domácí hospicové péče.
Donátorům nabízíme propagaci na našich www stránkách, dalších propagačních materiálech
a sociálních sítích. V případě zájmu donátora nabízíme možnost bližšího seznámení se se
službami OCHCH (formou přednášky, návštěvy).
Co nabízíte donátorům? Nabídnete donátorům nějakou formu propagace, reklamy, pokud
přispějí na Váš projekt? Co dalšího jim nabídnete? Prosím rozepište Vaše reklamní možnosti,
počet vydaných tiskových zpráv, kde uvedete donátory, jaká je návštěvnost Vašich
internetových stránek.
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Na čem byste chtěli

Donátorům nabízíme propagaci na našich www stránkách a dalších propagačních

spolupracovat s potencionálními

materiálech. V případě zájmu donátora nabízíme možnost bližšího seznámení se se službami

donátory?

OCHCH (formou přednášky, návštěvy). Nabízíme společné akce, dobrovolnictví, osvětu,
vzdělávání. Dále také propagaci firmy a loga na našem webu a sociálních sítích nebo zmínku
ve Výroční zprávě.
(např. společné akce, vzdělávání, osvěta) Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být
kreativní.

Jste schopni a ochotni

Ano

prezentovat Váš projekt před

Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování

donátory na Burze filantropie

vašeho projektu?

prostřednictvím power point
prezentace a mluveného slova?
Příloha 1 - logo organizace

Logo_Oblastní charita Chrudim.jpg - naleznete v příloze

Příloha 2 - čestné prohlášení

Čestné prohlášení_OCH Chrudim.pdf - naleznete v příloze
Scan podepsaného čestného prohlášení Statutárním zástupcem organizace.

Příloha 3

Žádný soubor

Příloha 4

Žádný soubor

Souhlas s pravidly Burzy
filantropie

ANO, přečetl/a jsem Pravidla Burzy filatnropie a souhlasím s nimi.

Pro zařazení Vámi přihlašovaného projektu do Burzy filantropie je nutné souhlasit s pravidly
Burzy filantropie, které naleznete zde: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/oburze/pravidla/
Souhlas s použitím kontaktních
údajů

Ano, souhlasím s použitím kontaktních údajů pro účely projektu Burzy filantropie

Kontaktní údaje jsou viditelné v přihlašovacím formuláři, který je k dispozici donátorům (pro
výběr preferovaných projektů), dále je přihlašovací formulář uložen na webu Burzy filantropie
u příslušného projektu. Kontakty jsou dále evidovány u Koalice nevládek Pardubicka pro
účely Burzy filantropie (kontakty uvedeny na šeku, na kontakty uvedené ve formuláři jsou
zasílány aktuality ohledně daného ročníku Burzy filantropie a další nutné aktivity spojené s
administrací projektu Burzy filantropie).
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