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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.


