Rozdělení Postní almužny 2012, Diecézní charita Brno

ke dni 5.6.2012

Oblastní charita Rajhrad

Částka v Kč

adopce indické holčičky Pooji
čistička vzduchu na oddělení A Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
farní charita Oslavany - pomoc osamělé matce postiženého dítěte (pokud nevyjde podpora TKS)
holicí strojek břitový pro pacienty hospice Rajhrad - 100 ks
hygienický vozík - odd. A hospice Rajhrad
kufry pro zdravotnické potřeby zdravotním sestrám Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad - 2 ks
pracovní desky do kuchyně oddělení A a B hospice Rajhrad
přikrývky a polštáře pro pacienty hospice Rajhrad
příspěvek na úhradu pomůcek pro ergoterapeutickou činnost s pacienty hospice Rajhrad
příspěvek na úhradu veterinární péče o pejska Bena - canisterapie
umělé květiny pro zesnulé pacienty hospice Rajhrad
žaluzie do oken Nizkoprahového zažízení pro děti a mládež Vata Židlochovice
Podpora sociálně slabé české menšiny v rumunské Banátu prostřednictvím farnosti Pozořice
Adopce na dálku - farnost Ořechov
Adopce na dálku - farnost Zbraslav
Výstavba studní s pitnou vodou na Haiti - podpora misie v BAIE-DE-HENNE (rozvojový
humaninátní projekt - farnost Telnice
Podpora sociálně slabým rodinám s větším počtem dětí - farnost Podolí
Podpora sociálně slabých rodin a volnočasové aktivity pro mládež ve farnosti Ostrovačice
zůstatek - rezerva na mimořádné výdaje OCH Rajhrad
Celkem

Oblastní charita Znojmo
Léčebné výlohy pro vážně nemocné, chudé dětí a dospělé na Ukrajině
Celkem

Oblastní charita Brno
spoluúčast k stavební přestavbě Denního centra a noclehárny pro lidi bez domova - Bratislavská
Celkem

Oblastní charita Blansko
Centrum PRO Boskovice - letní pobyt v Doubravici nad Svitavou pro děti uživatelek ze sociálně
slabých rodin
Podpora humanitárního skladu a šatníku.
Podpora církevních misíí
Podpora odlehčovací služby - komplexní péči pro lidi s hadicapem v domácím prostředí
Nákup antidekubitních matrací pro klienty Charitní pečovatelské služby
Podpora činnosti Farní charity Letovice
Podpora mateřského a rodinného centra ve farnosti Protivanov - bezbariérový vstup
Podpora rodiny dvou seniorů s postiženou dospělou dcerou v Lipovci
Podpora sociálně slabé rodiny se šesti dětmi v Lysicích
Podpora sociálně slabé rodiny starající se o postiženou dceru v Šošuvce-Sloupu
činnost sociálně právní poradny v terénu - Letovice
Celkem

Oblastní charita Jihlava
Podpora činnosti Charitních pečovatelských služeb OCH Jihlava, která poskytuje službu seniorům
a lidem se zdravotním postižením
Podpora aktivit pro maminky (rodiče) s dětmi ze Střediska křesťanské pomoci – Naděje pro život
Jihlava
podpora Azylového domu pro muže Jihlava na úhradu stravy pro potřebné osoby bez přístřeší
Pomoc chudým rodinám s dětmi na Ukrajině v rámci projektu Adopce na dálku (nákup potravin,
léků, hyg. potřeb, apod.)
Zdravotní pomůcky pro pacienty Domácí hospicové péče Bárka + nákup literatury pro blízké těžce
nemocných.
Podpora o. s. Cesta 121 - na pomoc stárnoucím kněžím.
Celkem

2 000,00
12 000,00
10 000,00
3 000,00
10 000,00
7 200,00
13 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
15 000,00
5 143,00
2 349,00
1 794,00
22 497,00
3 260,00
7 642,00
4 916,00
150 801,00

Částka v Kč
93 433,00
93 433,00

Částka v Kč
68856
68 856,00

Částka v Kč
6 512,00
1 599,00
309,00
21 587,00
3 400,00
1 115,00
17 390,00
551,00
5 000,00
618,00
1 180,00
59 261,00

Částka v Kč
25 022,00
1 581,00
1 489,00
1 192,00
3 873,00
1 100,00
34 257,00

Oblastní charita Tišnov

Částka v Kč

Podpora služeb OCH Tišnov ve prospěch seniorů a zdravotně postižených - Chráněné bydlení a
sociální rehabilitace, Charitní ošetřovatelská služba
Podpora církevních misií
Podpora lidí bez domova

17 600,00
163,00
748,00

Podpora služeb OCH Tišnov pro těžce nemocné - Charitní ošetřovatelská a Odlehčovací služba
Podpora činnosti farnosti Lomnice pro lidi v nouzi
Podpora služeb OCH Tišnov pro matky s dětmi v tísni - Odborné sociální poradenství
Podpora humanitární pomoci
Podpora církevního misíjního projeku Likvidace lepry
Celkem

2 300,00
927,00
605,00
146,00
1 402,00
23 891,00

Oblastní charita Břeclav
Potřeby pro chudé spoluobčany v Brodu nad Dyjí
Podpora činnosti OCH Břeclav
Drnholec, Novosedly, Nový Přerov na potraviny pro lidi bez domova
Celkem

Oblastní charita Třebíč
Senioři a lidi těžce nemocní a s postižením - podpora činnosti Pečovatelské služby, Osobní
asistence, Střediska rané péče Třebíč, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv Třebíč
Děti, mládež a rodiny s dětmi (činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Poradny Ruth
Třebíč, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pomoc rodinám v nouzi)
Matky s dětmi v tísni (činnost Domova pro matky Třebíč)
Osoby vracející se z výkonu trestu a osoby drogově závislé (projekt Al paso a K-centrum Noe
Třebíč)
Humanitární pomoc – obvazy pro malomocné v Africe a Indii, poštovné za balíky do leprosálií
Celkem

Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Pomoc rodinám v nouzi v rámci terénních programů Kopretiny
Nákup materiálu pro aktivizační programy pro seniory, poskytované v rámci pečovatelské služby DPŽ Nížkov
Nákup základního vybavení pro péči o děti v rámci poradny Kopretiny
Úvěrové jízdenky pro osoby vyskytující se v mimořádné životní situaci
Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči
Nákup potravin pro lidi bez domova
Činnost farnosti pro lidi v nouzi
Podpora Papežského misijního díla
Podpora Adopce na dálku
Pomoc cizincům a uprchlíkům (DCHB Celzus)
Celkem

Oblastní charita Hodonín

Částka v Kč
500,00
3 837,00
328,00
4 665,00

Částka v Kč
38 000,00
6 896,00
3 000,00
10 000,00
3 000,00
60 896,00

Částka v Kč
31 316,00
1 000,00
4 000,00
1 000,00
4 000,00
2 200,00
2 268,00
500,00
300,00
300,00
46 884,00

Částka v Kč

Pomoc rodině s trojčaty
Právní poradenství (Charitní poradny)
Pomoc starým a nemocným lidem

5 000,00
35 000,00
5 138,00

Pečovatelská služba v šesti českých vesnicích v rumunském Banátu
(léky, obvazový materiál, přístrojové vybavení)
Celkem

50 000,00
95 138,00

