Projektové záměry potenciálních žadatelů zaslané emailem
Farní charita Chrudim
U odborného sociálního poradenství (občanská poradna) bychom chtěli žádat o následující:
·
Rekonstrukce občanské poradny (rozdělení kanceláře příčkou, osvětlení,
kompletní stavební výměna současné podlahy z důvodu plísně, renovace starých dveří,
výměna vchodových dveří, renovace počítačové sítě)
·

Zakoupení mobilních telefonů a notebooků pro zaměstnance

·
Zakoupen osobního automobilu pro terénní formu odborného sociálního
poradenství
·
Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nácvik dovedností u
pečujících osob (elektrické zvedáky, chodítka apod.)
·

Nábytek do kancelářských prostor a čekárny (stoly, židle a skříně)

U terénní pečovatelské služby a osobní asistence bychom chtěli žádat o následující:
·

Zakoupení mobilních telefonů, notebooků a čteček

·
Zakoupení osobních automobilů (náhrada automobilů, které máme
v nedostatečném počtu a které jsou staršího data výroby. S ohledem na skutečnosti,
že službu poskytujeme i v hůře přístupných oblastech budeme potřebovat kromě
běžných automobilů mít i několik vozů s pohonem 4x4)
·
Zakoupení pomůcek pro výkon pečovatelské služby (elektrické zvedáky, chodítka
apod.)
·
Zakoupení terapeutických panenek a terapeutických robotů pro soby s demencí
a pro osamělé seniory
·

Židle do kanceláří

·

Devítimístné auto

·
Pomůcky na rozvoj kognitivních funkcí (kartičky na trénink paměti, puzzle
s dobovými fotografiemi apod.

U domácí zdravotní péče včetně domácí hospicové péče
·

Zakoupení mobilních telefonů a notebooků

·
Zakoupení osobních automobilů (náhrada automobilů, které máme
v nedostatečném počtu a které jsou staršího data výroby. S ohledem na skutečnosti,
že službu poskytujeme i v hůře přístupných oblastech budeme potřebovat kromě
běžných automobilů mít i několik vozů s pohonem 4x4)
·
Zakoupení pomůcek pro výkon domácí zdravotní péče a domácí hospicové
péče (elektrické zvedáky, sterilizátor nástrojů, kyslíkové koncentrátory, infuzní pumpy
apod.)
·

Židle do kanceláří

·

Devítimístné auto (bude využíváno pro všechny uvedené služby)

Nad tento rámec bychom chtěli zajistit renovaci dveří ještě dalších 3 dveří v sídle Farní charity
Chrudim (jedná se o historické dveře, kde bude třeba zajistit novou povrchovou úpravu, zámky
apod.), popřípadě zajistit jejich repliku.
Ve fázi zvažování je rekonstrukce doposud nevyužívaný prostor, kde bychom mohli zřídit
kancelářské prostory pro výkon uvedených služeb, optimálně pro střední a vyšší management
uvedených služeb.
Žádost bychom dále koncipovali pro tuto zdravotnickou službu: domácí zdravotní péče, jejíž
součástí je i poskytování péče o osoby v terminálním stavu (laicky domácí hospicová péče)

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Podnět1
Investice do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně vybavení
Rozvojová potřeba: Zlepšení nabídky zdravotních a sociálních služeb
Projekty zaměřené na modernizaci vybavení a pořízení techniky zdravotních a sociálních
zařízení, výstavba a rekonstrukce zdravotnických objektů a objektů sociální péče a služeb,
včetně jejich vybavení. Podpora infrastruktury terénní a ambulantní formy sociálních a
zdravotních služeb, výstavba, rekonstrukce a vybavení komunitních center. Pořízení,
přestavba a výstavba bytů a bytových domů pro sociální bydlení.
Podnět 2
Zkvalitnění zdravotnických a sociálních služeb a terénní péče
Rozvojová potřeba: Zlepšení nabídky zdravotních a sociálních služeb

Vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků a poskytovatelů sociálních, zdravotních a
návazných služeb. Podpora poskytování sociálních služeb i mimo režim příslušného
zákona. Podpora zavádění a zkvalitňování všech těchto služeb, rozšiřování terénních služeb.
Podpora sdílené a neformální péče. Podpora sociální práce s důrazem na posílení kompetencí
obcí.

