8. 2. 2012 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem
Číslo
žádosti

Žadatel

1
Pavla V.

Účel

Požadavek (Kč)

Finanční příspěvek by byl použit na nákup ochranných pomůcek a
částečnou úhradu za jízdné a členský příspěvek v jezdeckém klubu
pro 1 dítě v PP.

Dětský domov se školou,základní škola
a školní jídelna Býchory

3

4

5
Jindřiška V.

6

SES, Sebe Spolu

7

1 5 000,00

Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Už zase skáču
přes kaluže". Projekt hiporehabilitace se zaměřuje na pozitivní
ovlivňování poruch chování a učení, zmírnění projevů duševních
chorob a smyslových deficitů u dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP) pomocí terapie s koňmi a je určen pro děti
v ústavní péči a žáky speciálních škol. Projekt zavádí nové
humanistické modely řešení v oblasti vzdělávání a jeho cílem je
zvyšování sociálních kompetencí žáků se SVP.

Zdenka V.

8

Občanské sdružení Rozum a Cit

Projekt/ Kofinanc
akce
ování

Podpořit
ANO/NE

Navrhovaná částka
podpory

projekt

ano

ANO

5 000,00

projekt

ano

NE

projekt

ne

NE

projekt

ne

ANO

20 800,00

akce

ne

ANO

3 950,00

projekt

ano

NE

akce

ano

ANO

projekt

ano

NE

únor - prosinec
2012
80 000,00

36 2 222,22

10 000,00

15 666,67

Projekt "Prevence a zdravotní péče pro děti s ústavní výchovou". 15
dětí s mentální retardací z tohoto ústavního zařízení má zároveň
řadu vývojových vad a onemocnění souvisejících se sníženou
Dětský domov, Mateřská škola, základní imunitou. Finanční prostředek by byl použit na nákup léčiv a očkování
škola a praktická škola Zlín
s cílem podpořit preventivní péči popř. samotné léčení těchto dětí.

Výchovný ústav, dětský domov se
školou, základní škola a střední škola
Dřevohostice, Novosady 248

Trvání od - do

leden - prosinec
2012
5 000,00

2

Počet Částka na jedno dítě
dětí
(v Kč)

1 rok

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za svářečský kurz pro 2
chlapce z Výchovného ústavu. Chlapci ukončují dvouletý učební obor
Strojírenská výroba a vzhledem k jejich profesnímu zaměření a
následně lepšímu uplatnění na trhu práce, je pro chlapce potřebné
absolvovat základní svářečský kurz, kde získají svářečský průkaz.

květen 2012
20 800,00

2 10 400,00

3 950,00

1 3 950,00

Finanční příspěvek by byl využít na úhradu za letní tábor Pražanka u
Cheznovic pro 1 dítě v PP.

červenec 2012

Akce "SES FUN ART" je výtvarně zaměřený víkendový zážitkový
pobyt, jehož základem jsou malířské výtvarné dílny. V rámci projektu
budou vytvořeny pod odborným vedením velkoplošné olejomalby.
Projekt navazuje na úspěšný SES FUN ART SUMMER CAMP, SES FUN
ART WEEK-END uskutečněný v roce 2009 a 2011, kde se výtvarné
workshopy staly nejúspěšnějším programem a olejomalby na
velkoformátových plátnech umožnily autorům mimo jiné finanční
zisk.

únor - květen
2012
80 000,00

15 5 333,33

15 000,00

3 5 000,00

Finanční příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP na úhradu za školné
a ubytování + stravné na internátu.

šk. rok
2011/2012

Smyslem projektu "Nejste na to sami" je poskytnout komplexní
odbornou pomoc náhradním rodinám, které mají ve své péči dítě/děti
s handicapem. Cílem projektu je uspořádat tři vzdělávací semináře
pro tuto skupinu náhradních rodičů na témata týkající se výchovy
handicapovaných dětí, jeden terapeutický víkendový pobyt a jeden
letní pobyt, na kterých budou rodiče seznámeni se speciálními
terapeutickými metodami vhodnými pro výchovu handicapovaných
dětí.

únor - listopad
2012
74 120,00

30 2 470,67

15 000,00

Dětský domov Mašťov

Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Barevné prázdniny 2012"
celkem pro 30 dětí z DD. Cílem je umožnit dětem účast na letních
táborech a rekreačních pobytech v období hlavních školních prázdnin
2012. Jedná se o děti, které se o prázdninách buď vůbec nedostanou
domů (k rodině nebo příbuzným), nebo si je rodiče vezmou jen na
krátkou dobu a děti pak většinu prázdnin tráví v dětském domově.

Múzy dětem o. s.

Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Korálky dětem
korálek ke korálku". Projekt je zaměřený na posílení finanční
gramotnosti dětí z DD a přináší navíc umění "korálkování". Součástí
je víkendový kurs pro teenagery a vychovatele z DD, zaměřený na
oblast hospodaření s vlastními penězi a jeden workshop pro
vychovatele, kde budou vzděláváni v oblasti korálkování (jak tvořit
kvalitní a odkupitelné šperky) a v oblasti finanční gramotnosti - jak
pracovat s dětmi přímo v DD. Tvorba a možnost následného prodeje
šperků přinese dětem poznání, že kvalitně vykonaná práce přináší
nejen možnost smysluplně využitého času, ale také "ovoce" (možnost
finačního příjmu) a naopak.

9

10

11

Věra F.

12
Růžena Ž.

13
Silvio S.

14
Jitka Z.

15
Zdeňka A.

16

17

18

Iva G.

Jarmila S.

80 000,00

30 2 666,67

80 000,00

20 4 000,00

15 000,00

3 5 000,00

5 400,00

3 1 800,00

55 000,00

1 55 000,00

31 000,00

5 6 200,00

7 420,00

2 3 710,00

5 000,00

1 5 000,00

12 900,00

3 4 300,00

94 900,00

20 4 745,00

80 000,00

20 4 000,00

14 400,00

4 3 600,00

projekt

ne

NE

projekt

ano

ANO

80 000,00

akce

ne

ANO

10 000,00

akce

ne

ANO

12 800,00

projekt

ne

ANO

27 500,00

projekt

ano

ANO

21 000,00

projekt

ne

ANO

7 420,00

akce

ne

ANO

5 000,00

akce

ano

ANO

12 900,00

projekt

ano

NE

projekt

ano

NE

akce

ne

ANO

březen - duben
2012

Finanční prostředky by byly využity na nákup lyžařského vybavení
pro 3 děti v pěstounské péči.

31.3.2012

Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní dětské tábory
pro 3 děti v pěstounské péči.

červenec - srpen
2012

Finanční prostředky by byly využity pro studenta z dětského domova
Znojmo, který studuje na VŠ Finanční a správní v Praze. Příspěvek
by student použil na úhradu školného navazujícího magisterského
studia za akademický rok 2012/2013.

30.6.2013

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného ve speciální
škole, volnočasové aktivity (kondiční plavání, flétna, trombón na
ZUŠ), letní táborový pobyt a náklady na dopravu (pohonné hmoty)
při doprovázení dětí celkem pro 5 dětí v pěstounské péči.

leden - srpen
2012

Finanční prostředky by byly využity na úhradu volnočasových aktivit
dětí (flétna, plavání, kreslení, rybářský a modelářský kroužek) a
dětské tábory celkem 2 děti v pěstounské péči.

30.9.2012

Finanční příspěvek by byl využit na nákup trampolíny za účelem
tramporelaxace pro 1 dítě v pěstounské péči.

30. 6. 2012

Finanční prostředky by byly využity na úhradu za dětské letní tábory
pro 3 děti v pěstounské péči.

červenec 2012

Cílem projektu "Umím se bavit sám" je formou podpory
volnočasových a zájmových aktivit dětí mimo prostředí DD posilovat
osobnost dítěte vyrůstajícího mimo svou původní rodinu tak, aby v
pozdějším věku byli klienti schopni zapojovat se do vrstevnických
skupin v běžném životě a zmírnit negativa plynoucí z výchovy
v ústavním zařízení. Podpora těchto aktivit zároveň slouží jako
Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s. prevence sociálně patologických jevů.

19

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

20

červenec - srpen
2012

Ludmila K.

Projekt "Být spolu…" řeší narušené citové vazby mezi sourozenci
klientů Domů na půl cesty (DPC), kteří vyrůstali v dětských
domovech a užívají nebo v minulosti užívali službu DPC. Projekt
nabízí v rámci víkendových pobytů skupinovou a individuální
terapeutickou péči, zaměřenou na navázání narušených rodinných
vazeb tam, kde díky dlouhodobé institucionální výchově (pobyt v
různých zařízeních ústavní výchovy) jednoho či více sourozenců zcela
vymizel hlubší pozitivní vztah, který by bylo možné označit jako
„sourozenecký“.

rok 2012

březen - prosinec
2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za dětské letní tábory pro
4 děti v pěstounské péči.

31.8.2012
14 400,00

21
Daniela D.

22

23

Jiří K.

Irena S.

24
Jana Z.

25

Miloslava S.

26

Sdružení SCAN

27
Sdružení pěstounských rodin

28
Pavel W.

29
Irma F.

30

31

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za dětský letní tábor v
Malejovicích pro 3 děti s postižením v pěstounské péči. Děti již tábor
v minulých letech navštívily a rády by se tam opět vrátily.

35 000,00

2 17 500,00

15 000,00

3 5 000,00

21 200,00

5 4 240,00

18 700,00

5 3 740,00

87 800,00

20 4 390,00

48 000,00

12 4 000,00

25 000,00

3 8 333,33

25 000,00

2 12 500,00

Dětský domov Horní Čermná

9 000,00

akce

ano

NE

akce

ano

ANO

15 000,00

projekt

ne

ANO

11 200,00

projekt

ne

ANO

18 700,00

projekt

ano

NE

projekt

ano

ANO

48 000,00

akce

ne

ANO

6 000,00

akce

ano

ANO

9 000,00

projekt

ano

ANO

46 000,00

projekt

ano

NE

projekt

ne

ANO

srpen 2012

Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Kontinuální
psychologická podpora dětí z DD". Projekt je zaměřen na děti, které
procházejí náročným obdobím vyrovnávání se s odloučením od rodiny
a pobytem v ústavní péči. Podpora je zaměřena na osamostatňování,
pomoc při pojmenování jejich očekávání a životního scénáře,
zpracování důležitých osobních témat, zvládání zátěžových situací,
přijetí vlastní identity a ukotvení realističtějšího sebepojetí a
stabilnější sebedůvěry. Psycholog bude každé dítě individuálně, ale i
formou skupinových setkání, provázet kontinuálně po dobu jednoho
roku, tj. v DD (DD Tišnov, DD Překlášteří) budou k dispozici dva
psychologové po dobu dvou hodin týdně.

1 rok

Projekt "Sprache kennt keine Grenzen“ (Řeč nezná hranic) - tábor s
výukou německého jazyka je určený pro 12 dětí, vyrůstajících v
náhradní rodinné péči. Účast na táboře umožní celkový rozvoj dětí,
děti také získají motivaci pro studium němčiny,kterou mohou
vzhledem k blízkosti Dolního Rakouska využít ve svém dalším životě.

červenec 2012

Finanční příspěvek by byl využit na nákup jízdních kol pro 3 děti v
pěstounské péči a dále na nákup školního vybavení pro budoucí
prvňáčky. Jízdní kola by mimo jiné sloužila i jako dopravní prostředek
pro cestu do školy.

31.8.2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro
2 děti v pěstounské péči.

červenec - srpen
2012

únor - prosinec
2012
57 500,00

32 1 796,88

80 000,00

30 2 666,67

únor - červen
2012

Finanční prostředek by byl využit na úhradu za supervizi PhDr. Hynka
Jůna z asociace APLA přímo v základní škole, kterou navštěvuje
dcera v pěstounské péči, trpící poruchami autistického centra. PhDr.
Jůna by zanalyzoval situaci a vypracoval terapeutický a krizový
scénář pro učitele pracující s touto dívkou. Ten by umožnil
pedagogům lépe pochopit dívčin stav, nabídl vhodné postupy jak
předcházet problémům a jak již vzniklé případně řešit, celkově by
došlo k podpoře možnosti na kvalitní vzdělávání této dívky.

únor 2012
8 000,00

33

ANO

30.6.2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(balet), letní tábory a pořízení trampolíny pro 5 dětí v pěstounské
péči.

Centrum pro náhradní rodinnou péči,
o.s.

ano

červenec - srpen
2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(kroužky stolního tenisu a florbalu), na úhradu za lyžařský výcvik a
na nákup notebooku celkem pro 5 dětí v pěstounské péči.

Finanční prostředek by byl použit na projekt "Doučování pro děti v
pěstounské péči". Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a
rozvoje dětí ve věku 5 - 18 let v pěstounské péči v Ústeckém a
Libereckém kraji .

akce

červen 2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro
3 děti v pěstounské péči.

Dětský domov Loreta a Školní jídelna,
Fulnek

Pavlína V.

3 3 000,00

Finanční příspěvek by byl využit na nákup hudebních nástrojů (tenor
saxofonu a elektrické kytary + komba a kabelu) pro 2 děti v
pěstounské péči.

Finanční prostředky by byly využity na úhradu za letní pobyt dětí z
DD,které by jinak trávily celé prázdniny v DD, dále na úhradu
volnočasových aktivit dětí (tanec, fotbal + fotbalové soustředění pro
nadaného fotbalistu) a na nákup pomůcek potřebných k provozování
volnočasových aktivit.

32

červenec 2012
9 000,00

1 8 000,00

Finanční příspěvek by byl využit na nákup rytmických nástrojů pro
děti z DD. Konkrétně se jedná o africké bubny a další doprovodné
nástroje vhodné i pro nejmenší děti. Děti budou mít možnost rozvoje
rytmického cítění, podpoří se jejich schopnost spolupráce v rámci
vytváření rytmických celků a budou mít rovněž možnost
smysluplného využití volného času.

duben - srpen
2012
30 000,00

22 1 363,64

projekt

ne

NE

8 000,00

34
Dětský domov, základní škola a školní
jídelna Dolní Lánov

Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Hra s mandalou".
Mandala je kruhový obrazec - děti vykreslují předkreslené mandaly,
potom vytvářejí vlastní mandaly. Při této činnosti rozvíjejí svoji
tvořivost, zklidňují se, poznávají lépe samy sebe, zažívají příjemné
pocity, spolupracují s kamarády při práci ve dvojici nebo ve skupině.
Činnost má přínos pro děti, jestliže se pravidelně opakuje.

rok 2012
9 000,00

35
Blanka N.

36
Marcela S.

37

Lenka R.

38
Audabiac, o.s.

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(kroužek hry na klávesy, keramika, fotbal, divadelní kroužek, skaut)
a dále na zakoupení sportovního vybavení a kytary pro 3 děti v
pěstounské péči.
3 5 000,00

21 100,00

5 4 220,00

2 200,00

2 1 100,00

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(kroužky flétny, kytary, zpěvu, keramiky, turistický kroužek) celkem
pro 5 dětí v pěstounské péči.

Jitka H.

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro
2 děti v pěstounské péči.

o.s. Letní dům

Projekt "Spolu o krok dále" nabízí dětem z DD pomoc při přípravě na
opuštění ústavního zařízení a individuální asistenci a doprovázení
poté, co zařízení opustily. Uskuteční se cyklus pobytů v tréninkovém
bytě pro 12 klientů jehož cílem je usnadnění začlenění dětí do
běžného života, posílení zodpovědnosti a sebedůvěry a pomoc při
orientaci v nové životní situaci.

42

Diagnostický ústav pro mládež

43
Zdenka S.

44
Jarmila B.

20 3 750,00

28 2 785,71

Kateřina K.

46
Slezská diakonie - středisko TIMOTEI
Bruntál, dům na půl cesty

ne

ANO

15 000,00

projekt

ano

ANO

21 100,00

akce

ne

NE

akce

ano

NE

akce

ano

ANO

40 000,00

akce

ne

ANO

5 200,00

projekt

ano

NE

projekt

ano

NE

projekt

ano

ANO

akce

ne

NE

projekt

ne

ANO

projekt

ano

NE

červenec 2012
2 2 600,00

únor - červen
2012
79 580,00

12 6 631,67

109 400,00

15 7 293,33

Finanční příspěvek by byl využit na zážitkové pobyty pro
dislokovanou skupinu ve Vratislavově ulici. V rámci tohoto projektu
by byly realizovány čtyři víkendové a dva týdenní zážitkové pobyty
pro 10 klientů , které umožní pokračovat během výjezdů v
terapeutické práci s klienty, kteří jsou ohroženi sociálně
patologickými jevy, respektive je ve většině případů již vykazují.
Pobyt v jiném prostředí a program vycházející z principů zážitkové
pedagogiky klientům umožní lepší integraci do skupiny.

březen 2012 březen 2013

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(balet), letní tábory a pořízení trampolíny pro 4 děti v pěstounské
péči.

srpen 2012
17 000,00

4 3 000,00

45 000,00

2 22 500,00

14 459,00

1 14 459,00

Finanční příspěvek by byl využit na nákup trampolíny za účelem
tramporelaxace a dále vybavení dětského hřiště skluzavkou a
houpačkou pro 2 děti v pěstounské péči.

11 000,00

jaro 2012

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za kursy anglického a
španělského jazyka pro studenku VŠ, která v nedávné době opustila
DD Radost v Dolních Měcholupech.

45

projekt

duben - září
2012

5 200,00

41

9 000,00

30.6.-14.7. 2012

78 000,00
40

ANO

únor 2012

Projekt "Uměním ke svobodě" - čtrnáctidenní letní soustředění pro
děti z DD zaměřené na rozvoj jejich psychického zdraví formou účasti
na umělecky založených dílnách. Umělci, zapojení v projektu pracují
s dětmi individuálně, což přispívá k rozvoji kreativity, tvůrčí fantazie
a osobního rozvoje dětí.

Děti patří domů, o. s.

ne

30.6. 2012

Finanční příspěvek by byl využit na nákup nových brýlí pro 2 děti v
pěstounské péči s oční vadou.

Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Letní škola filmu a
fotografie pro pěstounské rodiny".Odborná část, vč. technického
zázemí, bude zajištěna ve spolupráci s o. s. yFilm, založeným
mladými lidmi z pěstounských rodin a jejich přáteli. Výsledkem práce
bude vznik krátkého filmu vytvořeného klienty. Projekt bude mít
přípravnou, realizační a dokončovací fázi. Tento projekt navazuje na
Letní školu filmu a fotografie, realizovanou srpnu 2011.

projekt

30.6.2012
15 000,00

75 000,00

39

16 562,50

únor - červen
2012

Finanční prostředky budou využity na projekt „Zkus to sám už teď “.
Projekt je zaměřen na praktické vzdělávání formou nácviků činností a
aktivit, které ulehčí přechod dětí ze zařízení ústavní výchovy do
samostatného života. Nácviky jsou organizovány formou vzdělávacích
pobytů klientů ze zařízení ústavní výchovy v samostatném pokoji ve
středisku TIMOTEI Bruntál. Pobyty budou organizovány v délce 1 – 2
týdny.
80 000,00

duben - prosinec
2012
20 4 000,00

14 459,00

47

Dětský domov HUSITA o.p.s.

Finanční prostředky umožní dětem umístěným v DD aktivní trávení
prázdnin mimo DD. Pobyt předškoláků s rodiči a pedagogy mimo
prostory dětského domova umožní dětem strávit čas se svými rodiči.
Konkrétně jde o jarní prázdninový tábor v horském středisku, letní
tábory na základě zájmu a individuálního výběru každého dítěte a
týdenní prázdninový pobyt pro rodiče a děti ve vybrané lokalitě v ČR
pod vedením vychovatele.

březen - srpen
2012
80 000,00

48

49

Šárka P.

Olga Z.

51

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(kroužky angličtiny, keramiky, PC) a škola v přírodě pro 2 děti v
pěstounské péči.

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za volnočasové aktivity
(kurs angličtiny), letní dětské tábory a nákup notebooku celkem pro
5 dětí v pěstounské péči.

Diagnostický ústav,d ětský domov se
školou, dětský domov, středisko
výchovné péče, základní škola a školní
jídelna Dobřichovice

Finanční příspěvek by byl využit v rámci "Programu podpory
všestranného rozvoje dětí". Program se zaměřuje na 1) nápravy a
doučování 2) rozhovory na téma tělesnosti,hygieny, sexuality 3)
skupinové zátěžové akce (vč. lezení), zaměřené na překonávání
strachu a potvrzení si svých schopností. Snahou je snížit handicap
v psychosociálním rozvoji a v kognitivních schopnostech dětí. U
některých z nich k tomu bude zapotřebí i vstupovat do interakcí
s rodinou.

52
Domino cz, o.s.

Ivo S.

o.s. Barry & spol.

Finanční příspěvek by byl využit na projekt "Garfield" - umělecký
projekt dětí z DD Středočeského kraje. Více než 100 dětí je zapojeno
do tanečních a divadelních činností,které se dělí na terapeutické
aktivity,vzdělávací činnosti a nácvik představení. Výsledkem této
systémové práce je celovečerní představení, které je syntézou
tance,výtvarného pojetí a divadla. Děti prezentují na veřejnosti
výsledky své práce a práce odborných pedagogů. Projekt je zcela
ojedinělý a hlavně funkční. Jeho prioritou je praktické uvedení
integrace dětí v náhradní rodinné péči do běžného života.
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2 900,00

2 1 450,00

9 000,00

3 3 000,00

25 000,00

5 5 000,00

76 128,00

20 3 806,40

Vladimíra G.

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu za letní dětské tábory pro
5 dětí v pěstounské péči.

Duha Zámeček

Projekt "Správná pětka" zahrnuje mnoho volnočasových aktivit pro
děti z pěti severomoravských DD a zároveň se zaměřuje na
vzdělávání, rozvoj samostatnosti, usnadnění orientace v okolním
světě a celkový osobnostní rozvoj dětí. Působí na všechny děti
v daných domovech, určen je však především skupince 5-10 kluků a
holek z každého DD, které nemají žádný kontakt se svou biologickou
ani pěstounskou rodinou. Dětem přináší mj. také obrovskou pozitivní
motivaci do jejich života. Vše díky prostředkům zážitkové
pedagogiky.
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40 000,00

projekt

ne

ANO

2 900,00

akce

ano

ANO

9 000,00

projekt

ano

ANO

19 000,00

projekt

ne

NE

52 000,00

60 866,67

projekt

ano

NE

projekt

ano

ANO

7 000,00

projekt

ano

ANO

40 000,00

akce

ne

ANO

6 000,00

duben - listopad
2012

březen - prosinec
2012

září 2012 červen 2013
1 14 000,00

únor - prosinec
2012
80 000,00

55

ANO

únor - srpen
2012

14 000,00

54

ne

léto 2012

Finanční příspěvek by byl využit v rámci projektu "Nic není
nemožné". Projekt nabízí dlouhodobou komplexní pomoc
znevýhodněné skupině dětí a mladých lidí z náhradní péče (DD,
pěstounská péče) v integraci do společnosti. Cílem je zpřístupnit
těmto dětem a mladým lidem zájmová vzdělávání v rámci jejich
volnočasových aktivit a zaměřit se rovněž i na pohybové aktivity.

Finanční příspěvek by byl využit na úhradu školného na šk. rok
2012/2013 na Vyšší odborné škole Goodwill, s.r.o., pro 1 dítě
v pěstounské péči. Dívka zde již studuje prvním rokem obor
Animace cestovního ruchu. Studium je tříleté zakončené absolutoriem
(titul DiS.).

projekt
únor 2012 červen 2012

Finanční příspěvek by byl použit na úhradu za letní dětské tábory pro
3 děti v pěstounské péči.

Lenka Š.

50

10 8 000,00

108 740,74

červenec -srpen
2012
17 500,00

5 3 500,00

40 000,00

50 3 500,00

rok 2012

2 177 557,00 Kč

projekt

ano

NE

646 329,00

