Tisková zpráva Charity Český Těšín, 28. 8. 2015
Grantík Charity Český Těšín bude opět pomáhat potřebným
Český Těšín - Charita Český Těšín v letošním roce opět vyhlašuje projekt Grantík, systém malých
grantů na pomoc osobám s postižením. I tentokrát bude mezi potřebné rozděleno 80 tis. Kč. Žádost o
příspěvek je možno podat do 20. 10. 2015.
V loňském roce uvedla Charita Český Těšín nový projekt – vlastní systém tzv. malých grantů z Fondu
pomoci určených k podpoře osobám se zdravotním, mentálním či kombinovaným postižením. „Naším
posláním je pomáhat a Grantík je jedním z nástrojů, jak tohoto poslání dosáhnout“, uvádí ředitel
Charity Český Těšín Martin Hořínek a dodává: „S programem pomoci osobám s handicapem jsme
přišli také proto, že pro tuto cílovou skupinu žádnou službu neposkytujeme. Poskytnutím podpory
formou finančních prostředků, získaných především od individuálních dárců, určených k překonávání
bariér v každodenním životě, alespoň malým dílem pomůžeme těm, kteří se potýkají se svými
vlastními omezeními. Vždyť naším mottem je ‚Spolu to zvládneme!‘“
Grantík Charity Český Těšín byl vyhlášen na sklonku letošních prázdnin a žádosti o finanční příspěvek
je možné zasílat do 20. října 2015. „O finanční příspěvek mohou zažádat fyzické osoby české státní
příslušnosti bez omezení věku žijící v domácím prostředí s trvalým bydlištěm na území působnosti
Charity Český Těšín. Učiní tak na formuláři, který je k dispozici na našich stránkách či na vyžádání.
Finanční příspěvek je maximálně 10 tis. Kč a o jeho přidělení bude rozhodovat komise dle schváleného
postupu. Stejně jako v loňském roce letos chceme takto rozdělit 80 tis. Kč,“ sděluje projektová
manažerka Charity Český Těšín Lucie Richterová.
Grantík Charity Český Těšín slouží výhradně jako spolufinancování nákupu materiálu nebo služeb
související bezprostředně s cílem tohoto projektu, tedy odstraňování bariér v běžném životě. Finanční
příspěvek tak lze využít na nákup kompenzačních pomůcek, vybavení domácností, zajištění
odstranění fyzických bariér v bytových jednotkách apod. Finanční příspěvek bude poskytnut formou
darovací smlouvy a bude následně vyúčtován. „V loňském roce jsme takto pomohli např. chlapci
s oboustranně středně těžkým sluchovým postižením s nákupem sluchadla či mladému muži
s kvadruplastickým syndromem, aby si pořídil speciální zádržný systém v podobě autosedačky,“
objasňuje Richterová a dodává: „Kompletní informace, komu a na co v roce 2014 Grantík přispěl, jsou
dostupné na webu Charity Český Těšín.“
Více informací, stejně jako formulář žádosti o finanční příspěvek je k dispozici na webových stránkách
Charity Český Těšín http://ceskytesin.caritas.cz/grantik-charity-cesky-tesin/.
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