
Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika) Výše nadačního příspěvku

Spokojený domov, o.p.s. Terénní soc. služby pro seniory se sníženou soběstačností (pečovatelská služba a odlehčovací 
služby pro pečující rodiny) ve 3 krajích - Středočeský, Liberecký a Královehradecký.  

190000,00

Centrum pro seniory Kolín, 
o.s., 

Denní stacionář, odlehčovací služby. Cílem denního stacionáře pro seniory (především s 
výraznějšími poruchami paměti) je zajistit dohled v době, kdy se pečující rodinní příslušníci nemohou 
postarat. Cílem pobytových odlehčovacích služeb je umožnit rodinným příslušníkům získat čas na 
regeneraci a odpočinek. 

90000,00

Prosapia, o.s., sdružení pro 
rodinu

 Denní centrum pro seniory v Ústí nad Labem, zejména se zaměřením na uživatele s Alzheimerovou 
chorobou a jinými poruchami kognitivních funkcí. Projekt umožňuje seniorům setrvat co nejdéle ve 
svých domovech. Obsahem projektu je poskytování služby centra denních služeb - přímá obslužná 
péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, a to v době, kdy se o ně jejich rodinní
pečovatelé nemohou starat (jsou v zaměstnání atd.).

180000,00

Charita Javorník Doplnění půjčovny kompenzačních pomůcek. Půjčovna napomáhá zlepšení podmínek pobytu 
seniora či zdravotně postiženého v domácím prostředí, jejich rekonvalescenci či domácí léčbě, a to 
jak samotným seniorům, tak pro osobám o ně pečujícím.

80000,00

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s.

Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do půjčovny v Pardubicích a Chrudimi. 47200,00

Oblastní charita Klatovy, 
církevní právnická osoba

Předmětem žádosti je pokrytí nákladů na pořízení jídlonosičů a přepravních košů, zakoupení 
osobních ochranných pracovních pomůcek a částečné pokrytí nákladů na pohonné hmoty. Charita 
poskytuje pečovatelské terénní služby v domácnostech osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesnéh, mentálního, smyslového nebo 
kombinovaného postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

20000,00

Arcidiecézní charita Praha, 
církevní právnická osoba

Podpora pečovatelské služby. Služba je poskytována především seniorům, kteří nejsou schopni si 
sami zajistit životní potřeby, obstarat nutné práce v domácnosti, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní 
stav potřebují pomoc jiné osoby nebo i jinou osobní podporu.

100000,00

Letokruhy o.p.s. Podpora terénní odlehčovací služby  - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

150000,00

Farní charita Lovosice Podpora terénní sociální služby pro seniory 100000,00

Hewer - občanské 
sdružení, z.s.

Sociální služba osobní asistence seniorů z Hradce Králové 191000,00

Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy

"Život doma důstojně a bezpečně" - poskytování služby v takové podobě a kvalitě, aby uživatelé 
pečovatelské služby Jubilata mohli žít ve vlastním domově, a co nejdéle tak oddálili nutnost umístění 
do pobytového zařízení pro seniory, a aby byl jejich život doma zároveň důstojný a bezpečný. 
Zaměření na pravidelné, dlouhodobé (i krátkodobé), systematické poskytování služby, "střídavá 
péče", poradenství a podpora pečujícím osobám. 

64700,00

Charita Šternberk "Barevný podzim života" - zabezpečení sociální péče o seniora v jeho přirozeném rodinném 
prostředí. 

110000,00

Oblastní charita Uherský 
Brod

Zakoupení nejvíce požadovaných a potřebných položek do půjčovny zdravotních a kompenzačních 
pomůcek charitní pečovatelské služby .

94000,00

Farní charita Litomyšl Podpora samostatné pobytové odlehčovací služby pro seniory (malokapacitní zařízení s přísně 
individuálním přístupem ke klientům). 

80000,00

Diecézní charita Brno - 
Oblastní charita Hodonín

Pořízení kompenzačních pomůcek pro charitní ošetřovatelskou službu. 94300,00
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