Nadační fond ŠKODA AUTO
Grantová výzva Region bez bariér 2021
Podpořené projekty

Region Mladá Boleslav

Příjemce
Jistoty Domova, z. ú.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Název Projektu
Kompenzační pomůcky, invalidní vozíky a polohovací lůžka zajistí pro
znevýhodněné občany snížení jejich sociální izolace v nepříznivé době, a
pomůže jim vést důstojný život.

Nová domácí hospicová péče v oblasti MB pro pacienty v terminálním
stádiu života za účelem zvýšení jejich kvality života.

Centrum 83, poskytovatel
sociálních služeb

Zajištění bezbariérového přístupu do patra speciální základní školy pro děti
s mentálním a kombinovaným postižením. Výměna zastaralé technologie
výtahu s cílem pořídit svislou plošinu včetně opláštění šachet.

Diecézní charita Litoměřice

Vybudování školícího centra pro pečovatele, které usnadní řízení
dlouhodobé péče o blízké.

Diecézní charita Litoměřice

Zlepšení služeb v oblasti zdraví a paliativní péče. Navázání spolupráce s
dalšími poskytovateli těchto služeb, zejména v oblasti předávání zkušeností
a příkladů dobré praxe.

FOKUS Mladá Boleslav, z. s.

Projekt je zaměřen na organizaci převážně relaxačního víkendového
programu pro 15 členů rodiny pečujících o duševně nemocné v okrese
Mladá Boleslav.

Diakonie
ČCE
–
Středisko Pomoc s poradenstvím na bezplatné lince, tváří v tvář na kontaktních
celostátních programů a služeb
místech a pořádáním kurzů a skupin terapeutické podpory.

FOKUS Mladá Boleslav, z. s.

Projekt je zaměřen na pomoc při řešení problémů s nadváhou mentálně
postižených poskytováním služeb nutričního terapeuta a podporou
sportovních, kulturních a sociálních aktivit klientů.

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých České
republiky,
zapsaný spolek

Kurz trénování paměti, který výrazně pomůže zlepšit celkový stav
nevidomých a těžce slabozrakých.

LUMA MB, z. s.

Rozšíření projektu řešícího potřeby min. 200 lidí v krizi z regionu MB se
sníženým přístupem ke standardním veřejným službám. Projekt je
primárně zaměřen na zranitelné děti, na zvyšování rodičovských
kompetencí jejich zákonných zástupců.

Region Rychnov

Příjemce

Název Projektu

Sdružení Neratov, z. s.

Výtah pro chráněné dílny, který výrazně usnadní manipulaci s materiálem
v třípatrové budově.

Doteky naděje, z.s.

Projekt „Toulání se zdravotním postižením“ má za cíl zvýšit povědomí široké
veřejnosti o této problematice.

OD5K10, z. s.

Zřízení sociálně aktivizační služby pro seniory Patmos s cílem motivovat
seniory k obnovení jejich sociálních kontaktů.

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Rychnov nad
Kněžnou

Projekt „Nejsem sám, jsem online“ si klade za cíl otevřít seniorům cestu k
využívání moderních technologií a zajistit jim tak spojení se světem

PROSTOR PRO, o.p.s.

Club KLÍDEKK - bezpečný prostor pro děti a mládež.

Centrum pro všechny generace
z.s.

Cílem projektu „Věšák - restart“ je podpora mladé generace v osobním
růstu ve všech nabízených aktivitách s ohledem na sociální prostředí, ve
kterém se pohybuj.

Region Vrchlabí

Příjemce

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Název Projektu
Pořízení přenosného ultrazvuku pro lepší domácí péči o klienty služeb, kteří
jsou primárně onkologickými pacienty.

Diakonie ČCE – středisko Světlo Aktivace zranitelných skupin dětí po období COVID. Bojujeme proti
ve Vrchlabí
sociálnímu vyloučení prostřednictvím akcí a volnočasových aktivit.

Anděl strážný, z.ú.

Oblastní charita Jilemnice
Centrum handicapovaných
lyžařů,
z.s.

Nepřetržitá nouzová péče o seniory se zlepší nákupem zařízení pro sledování
seniorů žijících doma. Lepší volat o pomoc.
Poskytování bezplatných služeb TAXI pro seniory a osoby se sníženou
pohyblivostí v regionu Jilemnice a okolí.
Podpora sportovních aktivit pro handicapované lyžaře. Klub funguje nejen
pro běžné lyžaře, ale také pro aktivizaci mladých lidí po nehodě. Nabízí
interaktivní využití času. Podpůrné vybavení, zajištění oblastí.

