
 

 

Identifikační údaje žadatele

Kontaktní osoba

Bc. Lucie Pohanková

Emailová adresa

asistent@csp-uo.cz

Telefonický kontakt

739606386

ORGANIZACE

Název organizace

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Právní forma

Příspěvková organizace města

Identifikační číslo organizace (IČO)

708 571 56

Email statutárního zástupce

reditel@csp-uo.cz



E-mailová adresa na odpovědnou osobu organizace

Adresa (ulice, číslo popisné)

Na Pláni 1343

PSČ

562 06

Obec

Ústí nad Orlicí

Kraj

Pardubický

Korespondenční adresa 

PSČ

Obec

Kraj

Webová adresa

www.csp-uo.cz

Číslo bankovního účtu 

20835611/0100

Odkud jste se dozvěděli o programu Vy rozhodujete, my pomáháme?



V obchodech Tesco či od zákazníka

Popište Vaši organizaci (max. 1000 znaků, jaké je Vaše poslání, projekty, cílová
skupina, dobrovolníci atd.).

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí je příspěvková organizace města poskytující pečovatelskou
službu, denní a týdenní stacionář. Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů a také v
domech zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou) a v domě Na Pláni 1343. Jejím posláním je
podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace při setrvání v jejich domácím prostředí, bez
narušení vazeb na jejich blízké a vrstevníky. Svoje činnosti peč. služba poskytuje jak v Ústí nad Orlicí, tak i v
několika přilehlých obcích (např. Řetová, Sloupnice, Libchavy, Sopotnice). Denní a týdenní stacionář
poskytují služby lidem s mentálním postižením, event. s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, z
okresu Ústí nad Orlicí. Při své práci s uživateli využíváme např. arteterapii, muzikoterapii,
ergoterapii, hudebně-pohybovou terapii, dále sportovní (hry, olympiády) a společenské aktivity (plesy,
taneční). Uživatele Stacionáře čeká stěhování do nových prostor.

Zapojili jste se do některého z předchozích kol programu “Vy rozhodujete, my
pomáháme”? 

I. kolo 2016, II. kolo 2017, IV. kolo 2018, Ne

PROJEKT

Název projektu

Nový zahradní nábytek a slunečníky pro klienty pečovatelské služby a stacionáře

Zaměření projektu (vyberte pouze jednu možnost).

Rozvoj komunitního života / komunitního prostředí

Jaká je cílová skupina projektu?

Zdravotně znevýhodnění, Senioři

POPIŠTE PROSÍM PODROBNĚJI SVŮJ PROJEKT

Ve kterém městě budete projekt realizovat?

Ústí nad Orlicí

Vyberte si nejbližší prodejnu Tesco.

Pardubický Ústí nad Orlicí Cihlářská 1516

Datum zahájení projektu 

2019-07-01



Datum konce projektu

2019-09-30

Na jaké problémy a potřeby cílí Váš projekt?

U seniorů chceme zacílit na problémy, které souvisejí s jejich samotou, osamocením (někteří z nich nemají
rodinné příslušníky nebo je mají daleko). Chceme, aby tak měli lepší prostor pro setkávání se s vrstevníky z
domu nebo okolí, anebo mohli nové vztahy navazovat.
U uživatelů stacionáře projekt cílí zejména na komunikaci a možnost jejího rozvoje a také na relaxaci, která
může pomoci zmírnit některé problémy spojené s postižením.

Jaký konkrétní přínos bude mít Váš projekt?

Klienti se budou moci setkávat venku na čerstvém vzduchu, budou rozvíjet komunikaci a budou moci
navazovat nové vztahy. Rozvoj komunikace a budování vztahů mohou být právě u zmíněných skupin (osoby
s postižením, senioři) obtížné. Pokud zakoupíme zahradní sestavy s odkládací plochou, budou si moci klienti
některé činnosti a aktivity nebo práci přenést ven. Stejně tak budou mít možnost namísto kulturních
místností nebo denních místností využívat právě venkovní posezení.

Jak budete propagovat projekt po dobu hlasovací fáze? 

Projekt budeme propagovat na svých webových stránkách, které si spravujeme sami – přidáme informace do
aktualit. Současně budeme projekt prezentovat na stránce na sociální síti Facebook, kde příspěvek tzv.
připíchneme nahoru, aby si jej návštěvníci všimli jako prvního. Jelikož má naše organizace několik budov, lze
projekt propagovat také tak, že informace o něm vytiskneme na nástěnky do jednotlivých objektů. Ve
stacionáři lze projekt propagovat externí vývěsní skříňkou.

Anotace projektu: Napište, prosím, krátké představení Vašeho projektu, které
bude srozumitelné a poutavé. Mělo by informovat veřejnost, jaký přínos projekt
má, komu pomůže a proč by měli hlasovat právě pro něj.<br> <b>Při hlasování v
obchodech Tesco uvidí zákazníci pouze tento text.<b/> 

Rádi bychom tímto projektem napomohli ke zkvalitnění času, který tráví venku uživatelé denního a
týdenního stacionáře a také klienti pečovatelské služby. Cílem je zakoupit pro ně nový a pohodlný zahradní
nábytek a také slunečníky. Když je venku hezky, tak si uživatelé ve stacionáři aktivity přesunou ven. V
pečovatelské službě si klienti naopak rádi jen tak posedí a popovídají, co je nového nebo přečtou knížku na
nedalekých lavičkách.
Pomozte nám udělat jim radost!

Odhadovaný počet zapojených dobrovolníků: 

0

Pokud budou dobrovolníci zapojení do projektu, popište prosím čemu se budou
věnovat.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU



Jakým způsobem využijete 30 000 Kč od NF Tesco? Vkládejte jednotlivé náklady
projektu (pole Popis) a u každého uveďte jeho výši (pole Náklady), tedy např.:
Občerstvení 2000 Kč, Zahradní náčiní 14 000 Kč atp. Součet všech nákladů
hrazených z příspěvku NF Tesco musí být přesně roven 30 000 Kč. Celkový
rozpočet projektu může přesahovat výši grantu; v takovém případě uveďte další
finanční zdroje v následujícím poli „Spolufinancování“.

Zahradní nábytek - sestava pro Pečovatelskou službu, cca 5.000 Kč / ks zahradní sestava, plánováno
zakoupit celkem 4 ks sestav

: 20000

Slunečníky - pro uživatele denního a týdenního stacionáře, cca 1.000 Kč / ks, plánováno zakoupit celkem 10
ks slunečníků: 10000

Celkové náklady

30000

<b>SPOLUFINANCOVÁNÍ</b> <br> Pokud budete projekt financovat i z jiných
zdrojů, uveďte prosím tyto zdroje a jejich předpokládanou výši. <br> Poskytnutý
grant od Nadačního fondu Tesco se musí rovnat alespoň 1/3 uznatelných nákladů -
tedy v případě nadačního příspěvku v hodnotě 30.000 Kč mohou být celkové
náklady na projekt maximálně 90.000 Kč. 

Nebudeme financovat z jiných zdrojů.

Přílohy (výroční zpráva, doplňující materiály k projektu, fotografie,
atd.)

Maximální velikost příloh je 15 MB.

0.2. ZL PO CSP 26.6.2017.pdf, logo barevne_02.jpg, Vyrocni zprava CSP 2017.pdf

MOŽNOST ZÚČASTNIT SE ROZVOJOVÉHO WORKSHOPU. Workshopy pro
Vás pořádáme ve spolupráci s odborníky v neziskovém sektoru.
Řekněte nám, jaké téma by Vás zajímalo. Na základě všech preferencí
zájemců připravíme workshop na míru.

Máte zájem o bezplatný workshop? Pokud ano, prosím, uveďte okruh, který by vás
zajímal (sociální média, fundraising...)

ANO

Pokud ano,prosím, uveďte okruh, který by vás zajímal (sociální média,
fundraising..)
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