
Projekty k podpoře
Velká výzva NFP 2020
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.

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.

3. Lesní četa v Pelhřimově

Chráněné dílny Fokusu Vysočina vytváří vhodná pracovní místa pro lidi se zdravotním
postižením, především pro lidi s duševním onemocněním, tak aby mohli rozvíjet své
pracovní dovednosti a vytvářet ekonomicky zajímavé produkty či služby pro společnost.
Součástí pelhřimovské chráněné dílny je i tým pracovníků Lesní čety. Tomu však dosluhuje
počáteční běžné levnější zahradní vybavení. Aby mohla četa udržet a provádět kvalitně své
zakázky na údržbě městské veřejné zeleně a lesní práce v Želivě, potřebuje pořídit nový
křovinořez a benzínovou sekačku.
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4. 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.

5. Tablet je náš užitečný pomocník

Centrum Lada pomáhá už 18 let ve svém denním centru dospělým s mentálním postižením.
V tento čas "zastupuje" rodiče, pro které je celodenní péče psychicky i fyzicky velmi náročná.
Pravidelně do něj dochází 18 klientů z Pacovska a Pelhřimovska. Centrum pro ně vytváří
podmínky jejich všestranného rozvoje. Zakoupením dvou snadno ovládatelných tabletů a
užitečných aplikací bude možno objevit nové možnosti v oblasti vzdělávání. Procvičovat
zrak, jemnou motoriku, komunikaci a posilovat konkrétní problematické oblasti.

6. 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.
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7. 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
místním 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.

8. 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.

9. 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.
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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.

2. Jana Vondrů – Zvuky, barvy, hlasy kaple sv. Anny

Událost Zvuky, barvy, hlasy, kaple sv. Anny má za cíl upozornit na opomenutý prostor kaple
sv. Anny u Pelhřimova. Jde také o akci, která podporuje převážně místní umělce, dává jim
prostor k prezentaci své tvorby a umožňuje také navázat kontakty mezi nimi a širokou
veřejností. V programu je připravené divadelní představení pro děti i dospělé, autorské
čtení, muziko terapeutické vystoupení, akustické koncerty hudebníků i výstava výtvarníků z
okolí Pelhřimova.
Rodačka z Pelhřimova Jana Vondrů je vystudovanou operní zpěvačkou. Absolvovala JAMU v
Brně a VŠMU v Bratislavě . Pohybuje se na poli soudobé hudby, zpívá v několika hudebních
uskupeních, hostuje v opeře Jihočeského divadla. Podílí se na organizaci kulturního života v
Pelhřimově i v Brně.

3. Rodinné centrum Krteček – Loutkové divadlo v Děkanské zahradě

Loutkové divadlo v Děkanské zahradě – 5.ročník oživení zahrady kulturou pod širým nebem
pro širokou veřejnost. Z pohádky divadla „Já to jsem“ s Víťou Marčíkem ml. z Hluboké nad
Vltavou (synem známého jihočeského loutkoherce) si malí i velcí diváci odnesou nějaké to
životní moudro. Ručně vyrobené dřevěné loutky i kulisy rozvíjí fantazii a představivost i
pobaví humorem. Představení se tradičně účastní cca 80-100 rodin. Letos je na programu
hra Pinoccio s dvěma loutkoherci. Děti si po představení osahají loutky a popovídají s herci, i
to je velký zážitek. Kapacita akce bude letos muset být omezena na 100 účastníků, sezení na
vlastních dekách.


