Seznam úspěšných žadatelů o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu "Podpora služeb pro pečující osoby" pro rok 2021
(o poskytnutí dotace rozhodla Rada Jihomoravského kraje na své 16. schůzi, konané dne 07.04.2021, usnesením č.
1101/21/R16)
příjemce dotace, obec
Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín, z.s.
Diakonie ČCE - středisko v Brně
Educante z.s.
EuroCentrumHelp z.s.
Klára pomáhá z. s.

účel dotace

schválená částka
v Kč

Nejsme na to sami

25 000

Kontaktní místo pro pečující
Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči
Stále mezi námi
Když můžu, pomůžu pečujícím
Vzdělávací a kreativní workshopy pro pečující o dítě s
autismem v prostorách spolku
Pečuj a opatruj s Moravskoslezským kruhem - příručky a
poradna

71 000
84 000
45 000
84 000

ONKA, z.s.

Terapeutická setkání rodičů onkologicky léčených dětí.

85 000

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

Péče o pečující IV.

80 000

SPMP ČR pobočný spolek Brno

Rehabilitačně ozdravný tábor mentálně a kombinovaně
postižených osob, podpora organizační činnosti (nájem
kanceláře, telefon, internet, pronájem sálu k 50. výročí
SPMP Brno)

53 000

Poskytování podpory v domácím prostředí pečujícího

71 000

Podpora a poradenství pečujícím osobám Břeclavsko

58 000

PaPoPe - partner pro pečující JMK

84 000

Modrá beruška, z.s.
Moravskoslezský kruh, z. s.

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. městská organizace
Brno
Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. okresní organizace
Břeclav
Unie pečujících z. s.

58 000
71 000

(o poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 4. zasedání, konaném dne 29.04.2021,
usnesením č. 350/21/Z4)
příjemce dotace, obec
Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub
PAPRSEK
ČLOVÍČEK (ONE LITTLE), z.s.

účel dotace

schválená částka
v Kč

Podpora pečujících a seniorů PAPRSEK

58 000

Človíčkova rodina
Dobrovolnictví a podpora pečujících v přirozeném
prostředí
SVĚT PEČUJÍCÍCH

49 000

Odcházení

45 000

Péče o pečující a destigmatizace osob
Péče o pečující
Podpora pečujících osob na Vyškovsku 2021
Pečuji tedy jsem

54 000
71 000
67 000
45 000

Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

"Chci zůstat doma" - Edukace neformálně pečujících

25 000

Slezská diakonie

Komplexní podpora pečujících

94 000

Diecézní charita Brno
Generace Care z.ú.
Girasole, sdružení pro pomoc a
rozvoj z. s.
Charita Strážnice
Charita Veselí nad Moravou
Charita Vyškov
Liga vozíčkářů, z. ú.

58 000
65 000

