Krizový fond Nadačního fondu ŠKODA AUTO 2. kolo - 2020
Přehled podpořených projektů
Výše požadovaného
grantu

Výše přiděleného
NP

28 000 Kč

28 000 Kč

Přispějeme k ochraně zaměstnanců v terénu jejich vybavením
respirátory a ochrannými štíty a zároveň tak umožníme uživatelům
poskytnutím péče setrvat ve vlastním prostředí. Činnost organizace
nelze dočasně zastavit, valná část našich klientů potřebuje
každodenní péči, bez které by nebylo možné setrvat v domácím
prostředí.

29 260 Kč

29 260 Kč

Nový počítač (včetně webkamery, reproduktoru a sluchátkům)
zabezpečí našim uživatelům možnost dostat se do kontaktu se
světem, svými blízkými a rodinou. Tím chceme zabránit sociálnímu
vyloučení a pocitu odříznutí od okolního světa což bude mít pozitivní
vliv na jejich psychický a tím pádem i fyzický stav.

40 000 Kč

40 000 Kč

49 519 Kč

49 519 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

41 000 Kč

28 500 Kč

50 000 Kč

46 000 Kč

50 000 Kč

42 000 Kč

9 z 10 seniorů si přeje žít a dožít doma, přesto 9 z 10 lidí ve věku nad
65 let žije a umírá v nemocnicích či ústavech. Cílem projektu je, aby
babičky a dědové zůstali co nejdéle ve svém přirozeném prostředí s
pocitem, že pokud se jim cokoli stane, tak pomoc vždy přijde a to
téměř okamžitě. K tomu jim pomáhá zařízení s SOS tlačítkem, které
mají u sebe a kdykoli si mohou zavolat pomoc.

50 000 Kč

29 000 Kč

Podpoření kontaktu našich klientu s rodinou. Zmírnění sociální
izolace. Zlepšení psychiské pohody klientů.

31 687 Kč

20 000 Kč

Název Společnosti

Projekt

Oblastní charita
Kutná Hora

Vzhledem ke COVIDu terapeuti nemohou pracovat pravidelně s
rodinami, které mají dítě se zdravotním znevýhodněním. V rodinách
se hromadí problémy. Metoda VTI (videotrénink interakcí) umožní
Podpora metody videotréninku interakcí nahrát chování dítěte. Nahrávku později rozebrat online s rodiči a
(VTI) pro děti se zdravotním
odborně vyškoleným terapeutem a nastavit vhodné způsoby
komunikace, řešit chování dětí.
zvýhodněním.

Spokojený domov,
o. p. s.

Jedeme dál - ochranné prostředky pro
Spokojený domov II.

Dům seniorů Mladá
Boleslav,
poskytovatel
sociálníc
Podpora IT gramotnosti seniorů

Anotace

Raná péče je služba, která doprovází rodiny dětí s postižením v
raném věku. Projekt řeší zajištění kontinuity služby online formou,
rozšíření stávající nabídky o online kurzy pro uživatele a zajištění
týmového přístupu i době pandemie. K tomu je zapotřebí kvalitní
technické vybavení, které umožní využívání online prostoru.
"Nejde-li to autem, jde to online!"
Dlouhodobý zákaz návštěv pacientů se negativně odráží na jejich
psychickém stavu. Jakékoliv zlepšení psychické kondice považujeme
Oblastní spolek
za velký přínos pro naše pacienty. I do budoucna nabídneme
Českého červeného Videohovory pacientů Domu péče ČČK s zprostředkování kontaktu s nejbližšími, kteří nemohou osobně
kříže Mladá Boleslav nejbližšími
uskutečnit návštěvu.
Diakonie ČCE Středisko
celostátních
programů a služeb

Můžeme pomoci

Pořízení 2 tabletů pro terénní (vč. on-line) práci s ohroženými dětmi
a mladými lidmi a 1 notebooku pro realizaci „práce z domu“ pro
pracovníka služby. Dojde tak k zajištění bezpečného a efektivní
poskytování služeb jak pro cílovou skupinu, tak pro pracovníky –
tým může administrativní část práce vykonávat z domova, ohrožené
děti a mladí lidé získají v reálném čase přístup k relevantním a
aktuálním informacím. Vybavení je využitelné i po návratu k
N klub jede on-line!
„běžnému“ režimu služby.
Cílíme zejména na seniory, zdravotně znevýhodněné osoby a
"Účinná, adresná a rychlá pomoc
všechny ty, kteří se z důvodu ochrany zdraví ocitli v osamění a
seniorům a zdravotně znevýhodněným v izolaci. Chceme i nadále pokračovat v zajištění nákupů, dovážky
stravy a materiální pomoci pro potřebné.
době pandemie "

Respondeo, z.s.

Pandemie Covid 19 nás vede k omezenějšímu přímému kontaktu s
klienty. Využívání mobilních tiskáren a notebooků umožní sepisovat
různé druhy žádostí, soudních návrhů, prohlášení, potvrzení atd.
přímo v terénu, či v domácnostech klientů. Dále bude možno
pomoci dětem s plněním školních povinností v době pandemie,
neboť většina rodin nemá doma počítač ani tiskárnu. Projekt
Mobilní IT technika pro pomoc rodinám usnadní terénní práci sociálních pracovníků a ušetří jejich pracovní
v terénu
čas i náklady na cestovné.

SEMIRAMIS z.ú.

Anděl Strážný, z. ú.

Chceme žít doma

Domov Dolní Cetno,
poskytovatel
sociálních služeb
Web komunikace klient - rodina

Projekt cílí na posun lekcí osobního a kariérního rozvoje pro
středoškoláky do online světa v takové kvalitě, aby studentům dala
opravdový zážitek a zkušenost. Projekt Lektoři do škol řeší
technickou výzvu a přijímá nároky na funkční vzdělávání v aktuální
pandemické situaci, cílí na dovednosti studentů, které získávají i
během distanční výuky a mohou využít pro budoucí zaměstnání.
Projekt naší organizaci pomůže "přežít" a technicky se posunout dál.

Cetas z.s.
Lektoři online
Pečovatelská služba
města Mladá
Přenosná varianta svítidel. Zdraví nezávadné - dezinfekce může
Boleslav,
probíhat i za přítomnosti lidí. Vhodné v kombinaci i s běžným
Desinfekce prostor v sociálních službách - osvětlením. Svítidla schválil SUKL, testována taky na ČVUT kvůli vlivu
příspěvková
organizace
záření na člověka.
pomocí desinfekčního osvětlení

Nezávislý život, z.ú. Nezávislý život proti Covid-19
Zlepšení hygienických podmínek ve
ZŠ a MŠ Březno
škole

Nakoupit další nástroje vedoucí k přísnějším hygienickým opatřením
a doplnit zásoby stávajících prostředků (bezdotykové dávkovače
mýdla, bezdotykové dávkovače dezinfekce, AA baterie, zásobníky na
ručníky a papírové ručníky, dezinfekční mýdlo a dezinfekci,
přenosnou UV lampu a UV lampu pro sterilizaci místnosti). Obézní
jedinci jsou nejrizikovější skupinou při onemocnění Covid-19. Osoby
s mentálním postižením trpí často velkou nadváhou. Proto se
chceme intenzivněji věnovat bezpečným sportovním aktivitám.
Žádost o 17 čističek vzduchu do tříd nebo dávkovačů mýdel,
desinfekcí a papírových ubrousků.

Equilibro, z.s.

Hipoterapie v nouzi

Kolem na kole z.s.

Newsletter Kolem na kole

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme museli pozastavit provoz přijít o příjmy z činnosti. Ale koně mají hlad bez ohledu na
epidemiologickou situaci. Dá se zastavit činnost, ale ne se přestat
starat o koně. Potřebujeme finance, abychom uživili koně do doby
než budeme moct opět pomáhat dětem hipoterapií.
Newsletter o moderní městské mobilitě. V době, kdy se kvůli
koronavirové pandemii nelze setkávat, získává profesionálně a čtivě
připravovaný newsletter novou hodnotu; umožňuje těm, kteří se o
téma moderní městské mobility na nejrůznějších úrovních zajímají,
zůstat v obraze.

Vybavení pro distanční formu
poskytování sociálních služeb a zvýšení
mobility

Vybavit 5 pracovníků přímé péče technikou, nezbytnou pro
poskytování kvalitních sociálních služeb distanční formou i v režimu
home office - 5 notebooků vč. SW a v případě vyčlenění projektu
mimo grantové schéma též 1 jízdní elektrokolo ŠA k nezbytným
cestám za klienty v Mladé Boleslavi.

LUMA MB, z. s.

50 000 Kč

50 000 Kč

41 163 Kč

41 163 Kč

49 165 Kč

38 735 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

18 000 Kč

18 000 Kč

50 000 Kč

37 500 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

