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Přihlášení do Burzy filantropie
Do jaké burzy se hlásíte?

okres Ústí nad Orlicí

Organizace
Název organizace

NADĚJE

Krátké představení organizace

Hlavním cílem NADĚJE je již od roku 1990 budování a provozování sítě služeb lidem v nouzi
na křesťanských principech lásky a solidarity s druhými. Ve svých zařízeních i mimo ně
poskytuje NADĚJE pomoc sociální, zdravotní, lékařskou, hygienickou, stravovací, ubytovací,
hmotnou, duchovní, morální, právní, poradenskou, osvětovou, vzdělávací, výchovnou apod.,
včetně doplňkových služeb.
NADĚJE ve Vysokém Mýtě působí již od roku 1992. Službu Domov pro seniory poskytujeme
těm, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Usilujeme o to, aby
klienti prožívali důstojné stáří a zůstávali přirozenou součástí místní komunity.
Počet zaměstnanců vysokomýtské pobočky je 56 + 45 pracovníků na DPP a DPČ a počet
dobrovolníků je 30
Historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků,...
(max. 800 znaků vč. mezer)

Adresa organizace

K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
(sídlo)

Web organizace

www.nadeje.cz

Kontaktní osoba

Ing. Milan Nádvorník

E-mail

milan.nadvornik@nadeje.cz
Na tento e-mail bude také přímo zaslána kopie tohoto formuláře s Vaším přihlášeným
projektem.

Telefon

+420 775 889 713

Projekt
Název projektu

Covid skončil, hurá ven ...

Místo realizace projektu

Dům pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto

Stručná anotace projektu

Projekt řeší složitou situaci klientů domova pro seniory, kteří se jen obtížně dostávají na
invalidním vozíku na delší vzdálenosti nebo do složitějšího terénu. Pokud pořídíme elektricky
vozík s ovládáním upraveným pro doprovod, bude personál schopen vyrazit s klientem i do
vzdálenějšího okolí domu nebo například do parku či kavárny.
Pro umístění na web a základního přehledu o projektech pro donátory.
(max. 500 znaků vč. mezer)
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Cíl(e) projektu (SMART), včetně

Cílem projektu je umožnit více klientům díky pořízení elektrického vozíku s ovládáním

smyslu Vašeho projektu

uzpůsobeným pro doprovod vyrazit na vycházku do širšího okolí domu a do míst, kde je s
mechanickým vozíkem obtížný pohyb. Předpokládáme využití pro 20-25 klientů domova,
kteří by během roku této možnosti využili.
vyrazit na vycházku do širšího okolí domu a do míst, kde je s mechanickým vozíkem obtížný
pohyb. Předpokládáme využití pro 20-25 klientů domova, kteří by během roku této možnosti
využili.
(max. 1500 znaků vč. mezer)

K jaké změně dojde díky projektu

Více klientů se dostane do míst, kam je pro ně nyní obtížný, až nemožný přístup, například na

u cílové skupiny a u Vaší

zatravněné prostranství pod stromy před domem, na vycházku do kavárny apod. Zároveň se

organizace?

sníží zátěž pro personál při asistenci klientům na vycházkách.
Např. Budeme moci obsloužit více klientů, nebo klientům se zlepšilo postavení na trhu práce
apod.
(max. 300 znaků vč. mezer)

Cílová skupina/y (oblast
zaměření) projektu a přínos pro
ni - zaměření projektu
Jiné

Senioři
Jiné (uveďte níže)
Pečující personál domova
Vyplňte, pokud jste výše zvolil/a jiné.

Popište krátce cílovou skupinu

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny. První jsou senioři – klienti našeho domova a druhou
je obslužný personál – zaměstnanci a dobrovolníci.
V cílové skupině klientů se jedná především o ty, kteří nejsou sami schopni elektrický, a
většinou ani mechanický vozík ovládat a jsou odkázáni na doprovod personálu či
dobrovolníků.
Uveďte prosím krátce a srozumitelně, pro koho je projekt určen, kdo bude využívat
dosažených výstupů projektu.

Klíčové aktivity projektu

1. Nákup elektrického invalidního vozíku
s ovládáním pro doprovod
2. Zacvičení personálu
3. Zkušební provoz
4. Uvedení do běžného využívání
(max. 2000 znaků vč. mezer)

Harmonogram realizace projektu

1. Začátek realizace projektu 10/2022
2. Nákup vozíku 10/2022
3. Zacvičení personálu 10/2022 – 12/2022
4. Pilotní ověření se 3 klienty 03/2023
5. Uvedení do běžného používání 04/2023
6. Ukončení projektu => běžné využívání
vozíku 04/2023
Začátek a konec projektu, další informace o průběhu.
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Rozpočet projektu

Materiální náklady:
- Nákup vozíku 60 000,-- Kč
(cena garantována v 05/22, avizováno
zvýšení)
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

60 000,-- Kč Celkový požadavek od donátorů Burzy

filantropie

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

Další zdroje projektu - již máte

Vlastní fundraisingové aktivity - průměrný roční objem darů je dostatečný na

nebo jste schopni sehnat další

spolufinancování tohoto projektu. Na dofinancování budou použity dary fyzických a

finanční zdroje na

právnických osob.

realizaci/spolufinancování

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

projektu?

Uveďte prosím stav jednání - např. podaná žádost, přislíbená podpora, schválená dotace,
apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.

Je pro Vás přijatelná i nefinanční

ANO, je možné přímo poskytnout vozík. Případná sleva u dodavatele je rovněž pomocí.

podpora projektu/organizace?
Napište příklad, co byste uvítali

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

jako nefinanční dar (materiál,

židle a 2 psací stoly, nebo žádáte o finanční příspěvek na auto, nedostanete finance, ale

služba, poradenství).

slevu u dodavatele aut, propisky, reklamní plocha, konzultace ohledně PR, apod.)

Co uděláte s financemi, pokud

Celkový rozpočet je ke dni podání 60 000 Kč, lze však očekávat jeho nárůst v důsledku

podpora donátorů bude větší,

inflace – uvedená cena je garantována do konce května. Pokud by podpora převýšila

než žádáte?

požadovanou částku, dofinancujeme z ní tento projekt, případně pořídíme fixační pásy nebo
vestu k vozíku pro klienty, kteří potřebují stabilizovat polohu na vozíku z důvodu bezpečnosti.

Proč by donátor měl podpořit

Projekt přináší synergický efekt – pomůže nejen klientům, ale i pečovatelskému personálu,

právě Váš projekt?

který poskytuje klientům doprovod.
Vycházky mimo dům jsou pro klienty velmi důležité, a výrazně zlepšují jejich psychický stav a
následně i celkový zdravotní stav, což se velmi výrazně projevilo v době koronavirového
uzavření domu.
Můžeme nabídnout zveřejnění donátora na našich webových stránkách (průměrná
sledovanost aktualit je cca 750 návštěvníků),
Máme možnost zveřejnit donátory formou tiskových zpráv v Orlickém deníku, ve
Vysokomýtském zpravodaji, prezentovat donátora v prostorách domu, dále při dni
otevřených dveří.
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.

Na čem byste chtěli

Rádi se s donátory spojíme například při organizaci dne otevřených dveří.

spolupracovat s potencionálními

Jsme schopni pro donátory uspořádat exkurzi pro jejich zaměstnance s možností vyzkoušet si

donátory?

kompenzační pomůcky.
Určitě bychom uvítali spolupráci například v oblasti vzdělávání managementu, IT a podobně.
Jsme schopni nabídnout i své zkušenosti a působit v osvětě.
(např. společné akce, vzdělávání, osvěta) Odpověď uveďte konkrétní a nebojte se být
kreativní.

Strana 3

Vyplněno: 27. 5. 2022 13:20:54

Jste schopni a ochotni

ANO, k prezentaci projektu rádi využijeme power point i mluvené slovo. Podmínku potřeby

prezentovat Váš projekt před

osobní prezentace projektu chápeme jako základ samotného principu Burzy filantropie.

donátory na Burze filantropie

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

prostřednictvím power point

vašeho projektu?

prezentace a mluveného slova?
Příloha 1 - logo organizace

logo-barevne.jpg - naleznete v příloze

Příloha 2 - čestné prohlášení

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

Příloha 3

Plná moc 2020 EP.pdf - naleznete v příloze

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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