3. grantové kolo ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové 2008
Evidenční
číslo
53

Žadatel

Účel

příspěvek na úhradu ubytování na internátu pro
vnuky v pěstounské péči babičky, kteří studují na
Střední škole aplikované kybernetiky s.r.o.
pěstounka Podzimková

VÚ Králíky

volnočasové vodácké aktivity pro děti z výchovného
ústavu, žádost je zaměřena na nákup dvou
nafukovacích člunů, které by rozšířily stávající
arzenál (jeden raft pro 6 lidí), nákupem člunu by
mělo více dětí (dívek) možnost účastnit se
programu; význam těchto aktivit je i ve stmelení
kolektivu, navázaní hlubších a pevnějších vztahů,
možnost poznat svěřené klienty v zátěžových
situacích a tím jim lépe porozumět a pomoci jim

DD Horní Čermná

příspěvek na zaplacení příplatku za nadstandardní
dobu studia; chlapec studoval na univerzitě v
Ostravě obor Informatika; z důvodu prodloužení
studia mu byl vyměřen poplatek, který bohužel
nemůže uhradit z vlastních zdrojů; paní ředitelka se
obrací na fond s prosbou o příspěvek na úhradu
tohoto poplatku, který Petr uhradil ze svých úspor

54

Požadovaná
částka

20 000,00

Přidělená částka

10 000,00

30 000,00

15 000,00

5 000,00

2 500,00

volnočasové aktivity pro děti v pěstounské péči; děti
navštěvují celou řadu kroužků v LUŠ (hra na flétnu,
klávesy, sborový zpěv), do taneční školy a do
turistického oddílu; předmětem podpory je úhrada
některých aktivit, dále pak příspěvek na noty,
zpěvník, notový papír, školní potřeby, jízdné do LUŠ
pěstounka Marková a letní soustředění

10 000,00

10 000,00

57

děti v péči paní Kováčové jsou také velmi vytížené;,
jejich volný čas je naplněn například tanečním
kroužkem nebo skautem; pěstounka se obrací s
žádostí o příspěvek na taneční kroužek, letní
soustředění tanečního kroužku a na letní soustředění
pěstounka Kováčová se skautem

10 000,00

10 000,00

58
pěstounka
Horsáková

příspěvek pro dívku v pěstounské péči na
nástavbové studium na SŠ gastronomie, turismu a
lázeňství, konkrétně se jedná o školné, jízdné do
školy, kurz ekonomiky, anglický kurz a nákup knih a
odborných publikací

25 000,00

19 500,00

DD Vizovice

uspořádání každoroční soutěže v lyžování a lopatění
dětí z dětských domovů Zlínského kraje; program je
sestavený i z besedy s horskou službou, různých
soutěží, doplněný výtvarnou dílničkou a v neposlední
řadě diskotékou

66 000,00

40 000,00

55

56

59

60

jedná se o žádost o příspěvek pro dítě, v osvojení a
biologické dítě; sportovní aktivity: fotbal, basketbal,
pěstounka Koppová školní potřeby a letní tábory

10 000,00

61

pěstoun Holub

příspěvek na cestování a ubytování na internátu pro
dívku v pěstounské péči

25 000,00

3 600,00

pěstoun Kříž

žádost o příspěvek na uhrazení cestovních nákladů v
rámci dojíždění do školy a za mimoškolními
aktivitami, na letní tábory a materiální vybavení

62

63

-

35 500,00

25 000,00

DD a ŠJ Dolní
příspěvek na jazykový výukový kurz od Student
Počernice Agency do Anglie; dívka studuje Střední
hlasování
zdravotnickou školu v Praze (Ruská 91); ráda by se
zaměstnanců ING zúčastnila jazykového kurzu a prohloubila tak svou
WB
znalost anglického jazyka

33 220,00

33 220,00

volnočasové aktivity pro děti z Husitského dětského
domova; konkrétně letní tábory, lyžařské kurzy,
sportovní či víkendové pobyty; smyslem je zapojit
děti do života jejich vrstevníku, aby se necítily
vyloučené z kolektivu

78 000,00

78 000,00

64
Husitský DD

65
DD Dagmar
66
pěstounka Žáčková
67
Kiwajunior

68

Organizace pro
pomoc uprchlíkům
69

70

zimní pobyt pro děti z DD Plumlov; náplní pobytu
bude naučit se lyžovat, zlepšit své lyžařské
dovednosti, naučit se běžkovat a strávit příjemný čas
se svými kamarády v novém prostředí
projekt reaguje na specifickou situaci ohrožené
skupiny mladých uprchlíků a cizinců odcházejících z
dětského domova "Zařízení pro děti-cizince", žijící v
ČR bez rodičů, do domu na půl cesty Organizace pro
pomoc uprchlíkům;cílem projektu je podpora klientů
domu na půl cesty k úplnému osamostatnění a
integraci do české společnosti; předmětem podpory
je úhrada počítačového softwaru, vzdělávací kurzy,
kulturní akce, poplatek za provoz internetu, doplatek
za nájem;

8 500,00

8 500,00

12 000,00

10 000,00

71 000,00

50 000,00

80 000,00

-

v rámci studia by se Sandra ráda zúčastnila zájezdů,
které jsou pořádané; jedná se o lyžařský pobyt v
Sandra Licehamrová Alpách a pobyt ve Španělsku
Občanské sdružení MANIA je jednou z romských
nevládní a neziskových organizací v Ústeckém kraji.
Založena v roce 2001 v Chomutově. Významnou
činností MANIE je poskytování tolik potřebné,ale
velmi náročné sociální terénní práce pro osoby se
sociálně vyloučených komunit (dlouhodobě
nezaměstnané, romské matky, práce s dětmi ze
sociálně slabých rodin apod.). Další s činnosti
o.s.MANIA provozovaní nízkoprahového centra
Sluníčko pro děti z těchto rodin a právě na podporu
provozu tohoto centra je žádost zaměřená.
OS Mania

289 000,00

-

paní Štahlichová

Projekt Scrabble colour original je zaměřen na
podporu kreativní činnosti dětí z dětského domova,
na jejich duševní a tvůrčí rozvoj. Pro děti z dětských
domovů je mnohdy těžší postavit pevný most s
vnějším světem a zařadit se do společnosti. Tvůrčí
práce pomáhá upevnit individualitu, sebevědomí,
dodává sílu v osobním rozvoji a životním směru a
zahrnuje i terapeutický a sebereflektivní proces.

300 000,00

-

Veronika Muziková

v rámci studia by se Veronika ráda zúčastnila
zájezdů, které jsou pořádané; jedná se o lyžařský
pobyt v Alpách a pobyt ve Španělsku

10 690,00

5 000,00

DD Smolina, DD
Vizovice, Naděje
Otrokovice

příspěvek na výrobu dárků pro ING Wholesale
banking

12 500,00

12 500,00

71

72

74

žádost o příspěvek na úhradu nákladů spojených s
pořízením řidičského průkazu pro klientu dětského
domova
příspěvek na úhradu lyžařského kurzu pro dvě děti v
pěstounské péči, do žádosti je zahrnut i poplatek za
zapůjčení vybavení

celkem přerozděleno

10 690,00

5 000,00

337 820,00 Kč

