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1. Zřízení záchranné a reintroduční stanice volně žijících živočichů

Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska vypracoval projekt vybudovat záchrannou stanici
pro záchranu handicapovaných živočichů (zranění, otravy, opuštěná mláďata), pro chov,
rozmnožování a následný návrat na našem okrese vyhynulých či kriticky ohrožených druhů.
Ohroženými druhy jsou např. sova pálená, sýček obecný, tetřívek obecný a králík polní.
Cílem projektu je zřízení 40 voliér, ošetřovny, přezimovací místnosti a dalšího zázemí na
pozemku o rozloze 0,3 ha. Předpokládaný termín zprovoznění červenec 2022. Chod stanice
bude zajišťován členy spolku a dalšími dobrovolníky, součástí činnosti bude spolupráce se
školami. Prozatím je nejbližší spádová záchranná stanice ve Vlašimi. Konkrétně spolek žá-

dá o podporu na pořízení materiálu, zámečnických konstrukcí a nátěrů.

2. Spolu až do konce

Oblastní charita Pelhřimov provozuje službu Domácí hospicová péče Iris. Kdo má to štěstí a
může si vybrat, přeje si trávit svoje poslední chvíle se svými milovanými a skonat doma.
Předložený projekt chce zajistit finance na pokrytí části nákladů na péči o nemocného – léky
k tlumení bolesti, zdravotnický materiál a pomůcky, nepřetržitá služba pohotovost sester a
lékařů, pohonné hmoty, mzdové náklady a vzdělávání pracovníků. Každý klient je v této péči
průměrně 30 dnů. Konkrétně Charita žádá o podporu na mzdy lékařů a sester a na po-

řízení léků a zdravotnického materiálu.

3. Zajištění terénní pečovatelské služby v menších obcích na Pelhřimovsku

Včelka poskytuje péči osobám se sníženou soběstačností  z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Projekt je určen občanům, kteří žijí do 25km od
Pelhřimova nebo od Humpolce, a kteří, díky této péči mohou zůstat žít ve svém přirozeném
domácím prostředí. Služba vychází z individuálních potřeb uživatele, zahrnuje pomoc při
zvládání běžných denních úkonů péče o vlastní osobu, pomoc se zajištěním hygieny,
stravování a sociálního kontaktu každý den, včetně nedělí a svátků. Konkrétně Včelka žádá o

podporu na mzdové náklady, ochranné pomůcky a cestovní náklady.
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5. Kulturní léto na hradě Orlíku

Obecně prospěšná společnost Castrum pečuje o hrad Orlík nad Humpolcem již od
roku 1997. Třídenní filmový festival s historickým zaměřením s více než desetiletou
tradicí bude příležitostí pro setkání umělců, historiků a široké veřejnosti.
První večer sedmého ročníku dvoudenního folkového festivalu bude věnován míst
ním skupinám a druhý den pak přehlídce skupin z Vysočiny a jiných míst republiky. 
Cílem projektu je rozšířit okruh kulturních akcí na Orlíku a popularizovat jej i za 
hranicemi regionu. Konkrétně organizace žádá o podporu na pronájem pódia, li-

cence na promítání filmů a honoráře muzikantů.

4. Sportovní aktivity pro mladé lidi se zdravotním postižením

Centrum denních služeb Medou poskytuje sociální službu 26 lidem z Humpolce, Pelhřimova
a  okolních obcí. Handicapovaní lidé nejsou nemocní, ale mají stížené podmínky pro svůj
pohyb.
Přibližně polovina mladých lidí s hendikepem má zájem o některé sportovní aktivity.
Pravidelného plaveckého výcviku se zúčastní  14 klientů, vodáckého kurzu na Vltavě 10
klientů, kolem 10 klientů navštěvuje aktivity v tělocvičně. Zdravotní přínos, terapeutický a
sociální význam sportování je nezastupitelný pro kvalitní život každého z nás. Přes spolupráci
s řadou dobrovolníků jsou finance pro realizaci sportovních aktivit nezbytné.
Konkrétně organizace žádá o podporu na vstupném, půjčovném, mzdových nákladech
instruktorů, cestovném a ubytování na vodácký kurz.

6. Křížek v polích

 Občanské sdružení Zelené srdce se přes patnáct let věnuje ochraně přírody, krajiny
a jejích drobných památek. Ty patří do krajiny a dotvářejí její kulturně duchovní
rozměr. Některé jsou s  láskou udržované, některé však zůstávají zapomenuté a
opuštěné. Právě takové členové sdružení vyhledávají a obnovují znovu do krásy.
Projekt má za cíl zajištění údržby obnovených památek z minulých let, obnovu
dalších pěti nových. a vydání informačního letáčku. Konkrétně sdružení žádá o

podporu na pořízení potřebného nářadí a materiálu.
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7. Na vlastní duši

Uspořádáním multikulturního festivalu v městských sadech v Pelhřimově chce
Fokus rozšířit povědomí o duševním onemocnění, duševní hygieně, možnostech
pomoci a podpory duševně nemocným a destigmatizaci duševně nemocných kolem
nás. Tématem již 24.ročníku festivalu bude propojení duševního zdraví, pohybu a
přírod y. Setkají se v jeden den a na jednom místě senioři z místního domova,
studenti, dobrovolníci, klienti služeb, široká veřejnost a další organizace z regionu.
Zajistit kvalitní kulturní program je  základ pro to, aby měl festival co největší dopad
na veřejnost. Konkrétně organizace žádá o podporu na pořízení ozvučení, mzdy

muzikantů a náklady na uspořádání workshopu.
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1. Prales dětem – občanské hlídky proti jedům v krajině

Projekt Občanské hlídky proti jedům v krajině se snaží potlačovat trávení zvířat v přírodě. V
terénu české krajiny, na polích, loukách a v lesích hlídky odhalují trávení zvířat. Začínají
působit i na území Pelhřimovska, kde má předseda a místopředsedkyně spolku trvalé
bydliště. Karbofuran a Stutox II jsou smrtelně nebezpečné jedy, ubližují nejen divoce žijícím
zvířatům, ale také psům a kočkám, s nimiž jdete na procházku, a kteří se z ní nemusí vrátit.
I díky vaší podpoře vytvoří profesionální službu zvířatům i lidem, aby chránili zvířata, s
apelací na ochranu orlů mořských a dalších chráněných druhů zvířat včetně malých šelem,
kteří jsou významnými predátory hlodavců v krajině, aby odhalovali jedovaté návnady nebo
řešili nálezy mrtvých zvířat s podezřením na otravu. Žádost o podporu v Malé výzvě NFP ve 

výši 5.000 Kč se týká vytištění informativních letáčků pro veřejnost.

2. Pěstounské rodiny - Vodácký tábor pro děti v náhradní rodinné péči
Organizace Pěstounské rodiny Kraje Vysočina doprovází pěstounské rodiny, pořádá
asistovaná setkání přijatých dětí s jejich biologickými rodiči, vzdělání pro pěstouny a osvětu
náhradního rodičovství. Pravidelně též pořádá odlehčovací pobyty dětí na letním pobytu
vodáckém a zimním lyžařském. Letošní první ze dvou vodáckých soustředění se bude konat
na Ohři. Zúčastní se 16-18 dětí, které v kolektivu ostatních s podobným životním údělem,
pod vedením zkušeného týmu, rozvinou své sportovně-morální vlastnosti. Žádost o podpo-
ru v Malé výzvě NFP 2020 ve výši 5.000,-Kč se konkrétně týká příspěvku na stravování a
kempovné.

3. Oblastní charita Pelhřimov - Poděkování koledníkům

Oblastní charita, do velké míry závislá na výsledcích koledování, chce tříkrálovým ko-
ledníkům (cca 400 dětí), dát patřičně najevo, jak moc jsou pro ni důležití. Proto se s nimi
chce potkat i jindy než v rámci Tříkrálové sbírky, poděkovat a přiblížit, komu jimi vykole-
dované peníze pomáhají, podpořit jejich sociální cítění, a další ochotu věnovat svůj čas po-
moci lidem v nouzi. Aby byli koledníci příjemně motivováni k setkání, odměnou jim bude
promítáním animovaného filmu. Žádost o podporu v Malé výzvě NFP 2020 ve výši 5.000,-Kč
se konkrétně týká zaplacení pronájmu kinosálu a zapůjčení filmu.
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