Krizový fond Nadačního fondu Škoda Auto 2020
Přehled podpořených projektů

Pořadí Název společnosti

1

Oblastní charita Kutná
Hora

Název projektu

Anotace

S ranou péčí na
Mladoboleslavsko

Raná péče, poskytovaná odbornými poradkyněmi Střediska Na Sioně Oblastní
charity Kutná Hora, jezdí za dětmi se zdravotním znevýhodněním a jejich
rodinami na Mladoboleslavsko 8 let. V době pandemie se naše pomoc
proměnila, museli jsme se s rodinami „potkávat“ pouze na dálku. Kromě
telefonátů to byly e-mailové konzultace a videokonference. Jakmile bylo osobní
setkání v průběhu května možné, většina rodin jej uvítala. Chyběla jim možnost
osobně sdílet svoji situaci s poradkyní a dostávat od ní rady a konkrétní pomoc
při práci s dítětem, nácviky sociálních a dalších dovedností. Leckdy také
potřebovaly nové pomůcky, které by dovednosti dítěte dále posunuly. Naši
činnost ohrozila pandemie snížením plánovaných dotací od oslovených měst a
obcí. Města, která obvykle přispěla kolem 25 000 Kč, nyní zkrátila dotaci na max.
10 000 Kč, příp. zcela příspěvek na službu odmítla. Nemohli jsme také zrealizovat
dvě benefiční akce, na kterých jsme chtěli získat prostředky na nové pomůcky
pro práci v rodinách. Jednalo se o „Pošli kačku“ a „Benefiční koncert pro ranou
péči“, které byly plánovány na duben/květen. Akce by vynesly celkem cca 50

Výše
Žádaná
přiděleného
částka z NP
NP

44 644 Kč

44 644 Kč

2

Spokojený domov, o. p.
s.

3 R-mosty, z.s.

4 Můžeme pomoci

Pandemie Covid 19 negativně ovlivnila chod společnosti Spokojený domov, o.p.s.
hned několika způsoby. Pro projekt relevantní je zejména to, že s poskytováním
péče v pandemií nejohroženější skupině – seniory a zdravotně postižené osoby,
což mělo za důsledek mnohonásobné navýšení spotřeby především roušek s tím,
jak bylo nezbytné nastavit si pravidla a bezpečnostní postupy při péči o tyto
Ochranné
klienty. Nedostatek ochranných pomůcek – výpadky byly nejen u dodání roušek,
prostředky pro
Spokojený domov ale také jednorázových rukavic – chceme řešit v rámci připravenosti nejen na
blížící se podzim a očekávanou další vlnu Covid 19, ale také, v současné době
stále aktuální, bezpečné poskytování terénních sociálních služeb. V našem
případě nelze činnost organizace dočasně zastavit, valná část našich klientů
potřebuje každodenní péči, bez které by nebylo možné setrvat ve svém vlastním
domácím prostředí.
Pandemie způsobila výrazné omezení až uzavření prostor azylového domu,
karanténní režim způsobil, že skoro tři měsíce nemohli děti klientek interagovat s
vnějším prostředím, nemohly navštěvovat školu ani volnočasové aktivity. Projekt
jim chce nahradit dlouhý čas karantény respitními krátkými výlety, na kterých je
Respitní pobyty pro budou provázet jejich matky i pomáhající profesionálové. Obecně ovlivnila
děti z AD
pandemie naši činnost tak, že jsme i ambulantní a terénní služby přetvořili do
režimu 14/7, kooperovali jsme na zajištění provizorních stanových tábořišť pro
osoby v riziku v Praze, zajišťovali jsme převozy osob bez domova do
zdravotnických zařízení i mezi ubytovacími zařízeními, zajišťovali jsme zdravotní
servis v táboře pro Covid + osoby
Nezisková organizace Můžeme pomoci – J. F. 2020 z. ú. v současné době
především zastupuje skupinu znevýhodněných obyvatel Benátecka (ať již
znevýhodněných věkem, zdravotním postižením, či chudobou) u ostatních
subjektů státního (úřady, ministerstva) i soukromého charakteru (nadace a
ostatní subjekty poskytující účelové prostředky pro pomoc potřebným), kde se
Komunita
snažíme hájit jejich oprávněné zájmy a získávat pro ně potřebnou pomoc a
Benátecka společně podporu. To je ostatně i smyslem této žádosti. Coronakrize zcela
proti Coronaviru
přetransformovala plánovanou sociální a humanitární činnost naší organizace.
Díky štědrému nadačnímu příspěvku od Nadace KKFF a drobným dárcům z řad
benátecké komunity jsme mohli velmi účinně, efektivně a adresně během
pandemie pomáhat potřebným. Tato naše další činnost, jakkoli i nadále
potřebná, je v tuto chvíli ohrožena nedostatkem specifických finančních
prostředků určených pro její zachování.

50 000 Kč

44 600 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

5 Neezávislý život, z.ú.

6 Zdravotní klaun, o.p.s.

Asistenti organizace se potýkali s velkým psychickým vypětím, což se podepsalo
na jejich celkovém vyčerpání. Byl na ně kladen velký tlak ze strany klientů.
Většina z nich byla v karanténě, jejich psychický stav se horšil. Neustále
kontaktovali naše asistenty, kteří s nimi trávili mnoho času na telefonu a to nad
rámec své práce. Mimo to, díky omezeným platbám za poskytovanou službu,
organizace ztratila velký zdroj financí potřebných k provozování služeb. S tímto
problémem se nejsme schopni jako organizace sami vypořádat a to momentálně
Nezávislý život
ani v případě, že by se situace opakovala. Na asistenty však dopadal stres i z
celkové situace v republice, kdy ve strachu docházeli do práce. Byli si však
vědomi své potřebnosti. Museli se neustále přizpůsobovat novým a novým
situacím a pravidlům v souvislosti s pandemií, kdy si nemohli dovolit nijak polevit
ve vykonávání svých činností. V případě, že neposkytneme asistentům
dostatečnou možnost psychohygieny, je velmi pravděpodobné, že u některých
může dojít až k syndromu vyhoření, což velmi postihne nejen celkovou činnost
organizace, ale také osobnosti asistentů. Jako organizace si klademe za povinnost
Pandemie Covid 19 ovlivnila naši organizaci v několika oblastech. V souvislosti se
šířící se nákazou a vyhlášenou státní karanténou, jsme museli ze dne na den
pozastavit zdravotní klauniády pro děti i pro seniory i všechny naše další
Zdravotní klauniády programy, a to po celé ČR. Přestože jsme nemohli pokračovat v našich obvyklých
pro děti v Oblastní programech, ale zároveň jsme chtěli i nadále šířit dobrou náladu mezi dětskými
nemocnici Mladá
pacienty i seniory, přišli jsme s několika novými programy. Jedná se např. o
Boleslav Zdravotní Virtuální klauniády, Virtuální klauniády pro dříve narozené, Klaunskou poštu pro
klauniády pro děti v dříve narozené či Smích online. Přestože jsme některé programy dokázali
Oblastní nemocnici nahradit a pokračovat online formou, došlo k výraznému snížení naší služby. Což
Mladá Boleslav
také ovlivnilo snížení příjmů našich profesionálních Zdravotních klaunů.
Samozřejmě došlo i k negativnímu dopadu na financování naší organizace, který
se projevuje v množství a výši darů. Bohužel musíme předpokládat, že tato
situace bude spíše dlouhodobého charakteru.

47 680 Kč

47 680 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Vybavení prostor
pro seniory

Vzhledem k tomu, že naše organizace poskytuje dvě ambulantní sociální služby
pro seniory a osoby zdravotně postižené – Denní stacionář a Sociálně aktivizační
služby (v Bakově nad Jizerou a v Mnichově Hradišti), byli jsme začátkem března
2020 z důvodu rozhodnutí vlády uzavřeni a naše služby jsme mohli otevřít až
koncem června 2020. V době uzavření jsme se museli operativně přeorientovat
na jiné činnosti – v rámci podpory seniorů jsme zahájili terénní pomoc (nákupy
potravin a drogerie pro seniory, vyzvedávání léků, drobné úklidy, poradenství,
sociální kontakt, venčení psů, trénování paměti ,,cvičení na doma“ atd.) a též
jsme jako ostatní organizace našili tisíce roušek pro potřebné (spolupracovali
jsme i např. se Sanatoriem Lotos – Sanatorium pro pacienty postižené
Alzheimerovou chorobou, kam jsme dodali stovky roušek pro personál i klienty).
Bohužel Covidová pandemie nás uvrhla do finanční nejistoty, museli jsme snížit
úvazky zaměstnancům a jeden přešel na DPP. Mnohé plány byly přehodnoceny
a to včetně vybavení našich nových i stávajících prostor.

50 000 Kč

49 100 Kč

Podpora
Oblastní spolek Českého zdravotnického
8 červeného kříže Mladá zařízení
Boleslav
hospicového typu
Dům péče ČČK

Vysoké materiálové (především nákup OOPP) a zvýšené mzdové náklady v Domě
péče ČČK po dobu opatření proti COVID-19 velmi zhoršili finanční situaci našeho
spolku. Současně příjmy ze školení a kurzů první pomoci, zdravotnických dozorů
a akcí pro veřejnost se blížily nule

50 000 Kč

50 000 Kč

Automobil pro
klienty LUMA MB

Pandemie Covid 19 ovlivnila negativně naši práci zejména podstatným oslabením
našeho týmu, neboť 2 ze 4 sociálních pracovnic musely zůstat doma se svými
školními dětmi. Práce nám přitom neubylo, ale naopak přibylo, neboť řada
našich klientů se v důsledku pandemie ocitla ve finanční tísni. Obě zbývající
pracovnice poskytovaly sociální služby distanční formou, k tomu obě jezdily do
terénu v okr. MB distribuovat zejména vydatnou potravinovou pomoc, roušky a
školní potřeby a knihy pro děti našich klientů. Používali jsme 2 automobily, z
nichž 1 byl zapůjčen od společnosti Škoda Auto, druhým byl náš dosluhující starý
služební vůz, přičemž se při jeho intenzivním používání ukázalo, že jej
potřebujeme co nejdříve nahradit o něco mladším vozidlem v lepším stavu. V
důsledku pandemie jsme také vyčerpaly podstatnou část (finančních a časových)
kapacit našich dobrovolníků, zajišťujících na vlastní náklady přepravu potravin a
drogerie ze skladu v Praze, takže toto budeme muset zajišťovat již vlastním
vozidlem, které potřebujeme zakoupit.

50 000 Kč

50 000 Kč

7

Denní centrum pro
seniory JIZERA, z.s.

9 LUMA MB, z. s.

Diecézní charita
10
Litoměřice

11 Kořeny života, z.s.

12 Linka bezpečí, z.s.

Charitní
ošetřovatelská
služba Mnichovo
Hradiště (CHPS)

Pandemie Covidu-19 omezila provoz CHPS Mnichovo Hradiště, nebyli jsme
schopni zajistit 100% péči pro klienty a nadále bychom museli omezit provoz
služby.

50 000 Kč

50 000 Kč

Týpí pro Sovičku

Karanténní opatření nám znemožnila se starat o týpí a jeho okolí - sekat a stříhat
trávu, topit v něm - čímž došlo díky vlhkosti ke zhoršení stavu stávající plachty.
Zároveň byla naše činnost přerušena a nemohli jsme si tedy našetřit alespoň
nějakou část financí na novou plachtu. Po skončení karantény nám ještě někdo
plachtu (věřím, že neúmyslně) svých neopatrným zacházením poničil.

25 000 Kč

25 000 Kč

Linka bezpečí pro
děti a mládež z
okresu Mladá
Boleslav

Linka bezpečí poskytuje telefonickou krizovou pomoc a e-mailovou a chatovou
poradnu pro děti a mládež a pro všechny, kteří jednají v jejich zájmu. V době
pandemie se nám podařilo udržet stálý chod organizace, rychle reagovat na
změnu formy komunikace (v době pandemie dětští klienti upřednostňovali více
komunikaci přes chat a e-mail) a také rozšířit provoz Rodičovské linky pro
dospělé osoby, které jednají v zájmu dítěte. Nepřetržitě vyhledáváme výzvy a
oslovujeme dárce, nicméně z důvodu očekávaného ekonomického propadu se
obáváme snížení finanční podpory především od soukromých, ale i státních
subjektů. Z toho důvodu si dovolujeme žádat o příspěvek od NF Škoda Auto,
abychom dokázali udržet úroveň a rozsah našich služeb, které jsou rovněž
dostupné pro obyvatele okresu Mladá Boleslav.

25 000 Kč

25 000 Kč

13

Římskokatolická farnost Pomoc pro farnost
Benátky nad Jizerou
benáteckou

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou je živé společenství s širokým
spektrem aktivit, kterých se zúčastňují nejen benátečtí farníci, ale i širší veřejnost
Mladoboleslavska. Vedle hlavního poslání – místa předávání a sdílení víry – jsou
jejími aktivitami i různé koncerty, historické exkurse, autorská čtení na faře,
nedělní neformální posezení, táboráky, letní kino a další. Vyjmenovaných aktivit
se zúčastňují občané všech věkových kategorií. Tyto akce a částečně i svou
základní činnost financuje farnost zejména z dobrovolných příspěvků farníků.
Díky pandemii Covid-19 došlo k podstatnému výpadku příjmů farnosti ze strany
drobných dárců. Na této skutečnosti se významnou měrou podílela nemožnost
sloužit veřejné bohoslužby, v rámci nichž většina farníků na provoz farnosti
přispívá. V tomto ohledu se také projevily výpadky příjmů u samotných farníků a
dalších drobných dárců, kdy díky pandemii Covid-19 některým z rodin významně
klesly příjmy. V současné době je ohrožena jak hlavní činnost farnosti, která
zahrnuje zejména náklady na běžný provoz farních budov, tak činnost vedlejší,
kterou se tradičně stalo pořádání nejrůznějších společenských akcí pro širokou
benáteckou komunitu.

50 000 Kč

50 000 Kč

