
 
PROJEKTY VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012  

OCH RAJHRAD  
 
Oblastní charita Rajhrad použila  částku 1.688 948,30 Kč z výtěžku Tříkrálové sbírky 2012 
na projekty: 
 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhrad ě – příspěvek na odlehčovací služby 
v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu) 
z důvodu zajištění kontinuální péče o klienty v co nejvyšší možné kvalitě při dodržování 
všech hygienických nařízení a norem.                                                                395 000 Kč 
 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhrad ě – příspěvek na plánovanou 
rekonstrukci havarijního stavu podlah na oddělení v lůžkové části hospice z 
důvodu eliminace bezpečnostních rizik.                                                        394 148,30 Kč  
 
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhrad ě- podpora činnosti dobrovolnického 
centra. Dobrovolníci obohacují práci s klienty hospice svými jedinečnými schopnostmi, věnují 
jím nezištně svůj čas, pozornost a pochopení.                                                         150 000 Kč 
 
Mobilní hospic sv. Jana v Rajhrad ě- příspěvek na zajištění provozu domácí hospicové 
péče, která je zajišťována multidisciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. 

100 000 Kč 
 

Charitní ošet řovatelská služba Rajhrad- příspěvek na obnovu vozového parku z důvodu 
vysokého opotřebení vozů a  zajištění nepřetržitého provozu služby, která  umožňuje lidem 
se zdravotními problémy nevyžadujícími hospitalizaci zůstat v domácím prostředí. 

                                                                                     316 800 Kč 
 
Odborné sociální poradenství – příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního 
poradenství, které je poskytováno osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné.  

                  173 000 Kč 
 
Nízkoprahové za řízení pro mládež v Židlochovicích- příspěvek na provozní náklady nově 
vzniklého zařízení, které poskytuje mládeži ohrožené sociálně negativními vlivy odbornou 
pomoc a zázemí pro setkávání a smysluplné trávení volného času se svými vrstevníky. 

80 000 Kč 
 
Pomoc osi řelým d ětem na Ukrajin ě - příspěvek na nákup domu pro účely zřízení dětského 
domova rodinného typu v obci Rachiv na Ukrajině.                                                   30 000 Kč  
 
Pomoc d ětem zneužívaným k práci v Indii- Projekt Anti Child  Labour – realizuje 
salesiánské středisko Don Bosko Hospet-pro děti zneužívané k práci zajišťuje komplexní 
pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní předškolní vzdělávání. 
Středisko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují následné umístění do klasických 
školních zařízení. Příspěvek je určen na vybudování ošetřovny, nákup školních pomůcek a 
vitamínové doplňky pro děti.                                                                               50 000 Kč 

 
 


