Tisková zpráva Charity Český Těšín, 8. 12. 2015
Grantík Charity Český Těšín opět přináší radost v předvánočním období
Český Těšín – V závěru listopadu se v sídle Charity Český Těšín sešla komise, aby vyhodnotila došlé
žádosti o finanční příspěvek v rámci systému malých grantů „Grantík Charity Český Těšín“. K rozdělení
bylo i letos 80 tisíci korun podpořeno 10 osob s handicapem.
„Grandík Charity Český Těšín je systém malých grantů z tzv. Fondu pomoci, tvořeného prostředky
především od individuálních dárců, které jsou určeny osobám s fyzickým či mentálním omezením.
Posláním Charity Český Těšín je pomáhat a projekt Grantík je jedním z nástrojů, jak tohoto poslání
dosáhnout. Osobám s handicapem neposkytujeme žádnou službu a tak se jim jejich nelehký úděl
snažíme usnadnit alespoň tímto způsobem,“ uvádí k programu jeho administrátorka Lucie Richterová.
Dne 26. listopadu se sešla hodnotící komise, aby posoudila došlé žádosti o finanční příspěvek. Jejími
členy byli ředitel Charity Český Těšín Martin Hořínek, ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta a
vedoucí oddělení sociálních věcí města Český Těšín Andrea Beličinová. Ti dle stanovených pravidel
vyhodnotili došlé žádosti a mezi deset žadatelů rozdělili celkem 80 000 Kč. Jednání komise se
zúčastnily také sociální pracovnice, které v rámci místního šetření osobně všechny žadatele navštívily.
„Bylo přijato celkem 10 žádostí od osob s fyzickým či mentálním omezením, resp. jejich zákonných
zástupců. Finanční příspěvek, který mohl dosáhnout do výše 10 000 Kč, byl přidělen všem žadatelům,
některým v té výši, o kterou si zažádali, jiným byl peněžitý dar krácen,“ shrnuje výsledky komise
Martin Hořínek a dodává: „V následujícím období budou s příjemci daru podepsány smlouvy a pak
zveřejníme i jejich jména. Doufáme, že tyto dary přinesou v předvánočním období radost svým
příjemcům a jejich rodinám a dopomůžou jim tak k ulehčení ztížených podmínek jejich života.“
Komise v letošním roce rozhodla prostřednictvím projektu finančně podpořit:
-

výbavu auta určeného k přepravě ženy se zdravotním postižením
elektrickou polohovatelnou postel pro dívku s tělesným a mentálním postižením
didaktické pomůcky pro děti s autismem
křeslo pro paní se zdravotním postižením po mozkové mrtvici
tříkolku pro muže s mentálním postižením
specializovaný léčebný program KlimTerapie pro dívku s dětskou mozkovou obrnou
chodítko Upsee pro dívku s centrálním hypotonickým syndromem a mikrocefalií
rehabilitační pobyt REHA KLIM AKTIV JUNIOR pro dívku se zdravotním postižením
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