10. 3. 2010 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING COMMERCIAL BANKING fondu Nadace Terezy Maxové dětem

Číslo
žádosti

Žadatel

Požadavek (Kč)

Počet
dětí

Částka na jedno dítě
(v Kč)

Trvání od - do

Projekt/a
kce

Kofinancování

Podpořit
ANO/NE

Navrhovaná částka
podpory

66 140,00

8 8 267,50

duben-prosinec
2010
projekt

ano

ANO

23 000,00

Dětský domov HUSITA, o.p.s.

Pro děti z Dětského domova Radost budou připraveny pravidelné programy
volnočasového klubu "Radovánek". V programu bude ježdění na koni,
aktivity s koňmi a zvířaty ze zookoutku i farmy, hry a aktivity v přírodě. Na
celodenní program budou děti docházet v průběhu školního roku 1x
měsíčně. Na léto bude pro děti připraven víkend s koňmi, táboření v přírodě a
další aktivity volného času.
Získané finanční prostředky napomohou dětem umístěným v dětském
domově aktivní trávení volného času mimo dětský domov. Prostředky budou
využity na letní táborový pobyt v Čechách pro 8 dětí a výměnný pobyt v
Alsasku pro 5-8 dětí

80 000,00

8 10 000,00

červenec-srpen
2010
projekt

ne

ANO

28 000,00

Dětský domov, Kašperské Hory

Čtyři děvčata z DD Kašperské Hory navštěvují již 4. rokem taneční skupinu,
která provozuje svou činnost při místní základní škole. TS se účastní
regionálních soutěží v hip-hopu, Mistrovství Čech, Mistrovství ČR i dalších
kulturních vystoupení a charitativních akcí. S touto činností je spojena
příprava tanečníků - tréninky, týdenní taneční soustředění. Pro soutěžní
formaci je dále nutný taneční kostým. Příspěvek bude využit na zaplacení
druhého pololetí tanečního kurzu a dále na týdenní taneční soustředění

15 100,00

4 3 775,00

únor-červen
2010

projekt

ano

ANO

15 100,00

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

Předmětem žádosti je získání finančních prostředků pro zajištění
svářečského kurzu pro 2 chlapce z Výchoného ústavu Dřevohostice. Chlapci
ukončují dvouletý učební obor Strojírenská výroba v našem zařízení.
Vzhledem k jejich profesnímu zaměření a následně lepšímu uplatnění na trhu
práce, je pro chlapce potřebné absolvovat základní svářečský kurz, kde
získají svářečský průkaz. Vzhledem k tomu, že naše zařízení nemá dostatek
financí pro zajištění těchto aktivit a oba chlapci pochází se sociálně slabých
rodin, je naší snahou najít prostředky z jiných zdrojů.

19 600,00

2 9 800,00

květen-červen
2010

akce

ne

ANO

19 600,00

Můj domov

Poskytnuté finanční prostředky budou využity na nákup sportovních zařízení
vhodných pro volnočasové aktivity. V Bechlíně ani v blízkých vesnicích
tělocvična není. Vzhledem k náročnosti speciálních potřeb dětí (pěstouni jich
vychovávají 6) není možné každé jednotlivě vozit do 7km vzdálené
Roudnice nad Labem. V rodině je prostor díky péči o postižené děti, až v
podvečerních hodinách. Jedná se o nákup těchto sportovních pomůcek:
trampolínu se sítí, basketbalový koš na tyči.

14 000,00

6 2 333,00

březenčervenec 2007 akce

ne

NE

78 000,00

50 1 560,00

duben 2010leden 2011

projekt

ano

ANO

41 000,00

akce

ne

ANO

6 200,00

ano

ANO

5 000,00

1
Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
2

3

4

5

6

Klub Dětem
7

Účel

Pěstounka Hana Zemčíková

8
Pěstounka Jana Danešová

Projekt spojuje iniciativu mládeže ve věku 16-22 let, s citovými potřebami dětí
v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Tyto děti jsou cílovou skupinou
projektu. Projekt Daruj svou náruč zahrnuje organizaci pravidelných cest (2x
týdně, celkem 80cest), včetně zajištění osob a dopravy. Tedy pravidelné
návštěvy, obsahující nepřetržitou citovou pozornost a péči nejmenším
svěřencům. Požadované prostředky by měly pokrýt náklady na odměnu pro
organizátora, a náklady na dopravu.
Příspěvek bude využit na zaplacení letního tábora pro jedno dítě a dále na
zakoupení hokejek, florbalového kroužku+výstroje pro další dvě děti
Příspěvek bude využit na zaplacení pobytu v letním táboře Mitrov Podmitrov pro nejmenší děti. Pořadatelem je Fond ohrožených dětí, který
zohledňuje specifika dětí v pěstounské péči.

6 200,00

3 2 066,00

duben 2010

6 800,00

2 3 400,00

červenec 2010 akce

Pěstounka Dana Jeřábková

Příspěvek bude využit na zaplacení kroužků v rámci 2.pololetí školního
roku 2009/2010 na Základní umělecké škole a tábory:
Andrea - balet, dramatický kroužek, pěvecký sbor
Kristýna - dramatický kroužek
Andrea a Kristýna - skautský tábor
Petra - tábor pro autistické děti
Příspěvek bude využit na zaplacení letního tábora pro 2 děti v PP a jedno dítě v
přeběžném opatření.

DD Hamr na Jezeře

Příspěvek by byl využit v rámci celostátní soutěžní přehlídky v oborech zpěv,
hudba, tanec a dramatizace pro děti ze zařízení náhradní péče - dětských
domovů se školou , výchovných ústavů, diagnostických ústavů. Soutěž je
určena pro děti ve věku 10 až 18 let. V roce 2010 proběhne již dvacátý ročník.
Jako organizátoři zajišťujeme akci kompletně - ubytování, stravování,
technické zázemí ( prostory, ozvučení, osvětlení, vhodnou dekoraci apod. ),
odbornou porotu, propagaci, ocenění účastníků.

20 000,00

200 100,00

duben 2010

Múzy dětem

Předmětem žádosti je financování 6ti návštěv skupin umělců
spolupracujících s o.s. Múzy dětem v dětských domovech v r. 2010. Tyto
intervenční návštěvy jsou volnou součástí dlouhodobého projektu o.s. Múzy
dětem Život nanečisto, motivují děti a mladistvé k práci na sobě samých,
vnášejí do života sociálně i jinak hendikepovaných dětí tvůrčí atmosféru a
vytvážejí dlouhodobý pozitivní vztah mezi dětmi, domovy a aktivitami
napomáhajícími hladšímu začlenění dětí do společnosti.

80 000,00

140 571,00

duben-prosinec
2010
projekt

ano

ANO

KONÍČEK, občanské sdružení

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s organizacemi v oblasti
ústavní výchovy. Prostředky jsou určeny na pokrytí os. nákladů terapeuta
(přímá práce s dětmi), pomůcek a návazných služeb. Podstatou projektu je
využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem, s cílem všestraného
rozvoje dětí v ústavní výchově v oblasti psychosociální, což jim umožní
adekvátně reagovat na následný přechod do samostatného života. Práce s
dětmi probíhá na základě aktivit zooterapie.

74 300,00

60 1 238,00

červenprosinec 2010

projekt

ano

NE

Diecézní charita Litoměřice

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou je azylový dům pro
handicapované (tělesný nebo mentální handicap) matky s dětmi s kapacitou
61 osob. Maminky, které přicházejí do Domova často vyrůstaly v dětských
domovech a nemají žádné příbuzné, ke kterým by mohly odjet na svátky
nebo na prázdniny. V Domově pobývají i více let bez možnosti odpočinout si
s dětmi v jiném prostředí. Chtěli bychom jim umožnit týdenní prázdninový
66 000,00
pobyt v kempu s ubytováním v chatičkách.

47 1 404,00

červen-září
2010

akce

ano

ANO

79 320,00

20 3 966,00

březenprosinec 2010

projekt

ano

NE

80 000,00

30 2 666,00

leden-prosinec
2010
projekt

ano

ANO

40 000,00

2010-2012

ano

ANO

20 000,00

ano

ANO

40 000,00

ano

ANO

20 000,00

9

Pěstounka Miloslava Striová
10

11

12

13

14

3 3 966,00

2.pololetí šk.
roku
2009/2010

akce

ne

ANO

11 900,00

12 300,00

3 4 100,00

červenec 2010 akce

ne

ANO

12 300,00

ne

ANO

20 000,00

30 000,00

Spolu dětem o.p.s.

Předmětem žádosti je zajistit volnočasové a sportovní aktivity pro děti
z Dětského centra Zlín prostřednictvím dobrovolníků. Prostředky získané od
Vaší nadace bychom chtěli použít jednak k financování části nákladů spojené
s koordinováním činnosti dobrovolníků, ale také na konkrétní aktivity pro děti
i dobrovolníky. Jsou to např. peníze na vstupy do divadla, kina, zábavního
centra, plaveckého bazénu, zoo atd.
Prostředky budou využity na projekt "Postav se na vlastní nohy" jež je
výchovně vzdělávací s následným procvičením v praxi. Je zaměřený na
posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před
odchodem z DD. Prostředky budou konkrétně využity na školení mládeže a
závěrečné setkání projektu.

Student Silvio Strnad

Finanční příspěvek by směřoval na studijní materiály, pomůcky, úhradu cestovného,
stravného, příspěvek na notebook a příspěvěk na výměnný pobyt ve
77 500,00
Finsku(II.rořník, 2 semestr VŠ)

15

ADRA o.s. - Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

16

17

18

Dětský domov Loreta a školní jídelna Fulnek
19

11 900,00

Pěstounka Lenka Švestková

Duhová dílna bude zaměřena na volnočasové aktivity pro děti z dětského
domova. Je rovněž nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů,
dále pak bude rozvíjet dětskou fantazii, tvořivost a sebepoznání. Děti si
budou moci osvojit nové výtvarné techniky jako například patchwork,
drátkování, aranžmá květin, krakelování, výroba šperků z korálků a mnoho
dalších výtvarných a rukodělných aktivit.
Příspěvek by byl využit na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské
péči(keramický kroužek, angličtina, balet a hra na hudební nástroj

1 77 500,00

63 040,00

32 1 970,00

24 000,00

4 6 000,00

akce

projekt

duben-prosinec
2010
projekt
březen 2010leden 2011
projekt

40 000,00

20
Pěstounka Zdeňka Audová

21

Příspěvek by byl využit na úhradu účasti syna Lukáše na skautském táboře
v červenci 2010 - 14 dnů , účast dcery Kristýny na táboře společenství, oddíl
kopané Lukáše a turistický kroužek Lukáše
Volnočasové aktivity pro děti z pěstounských rodin a z ústavní péče,
zaměřené k rozvíjení sociálních dovedností, které mají za cíl přispět k
osamostatňování a nalezení vlastní hodnoty a cesty, dále mají za cíl rozvíjet
schopnost komunikovat, rozvíjet právní podvědomí a zkvalitnit úroveň
praktických dovedností, tak aby se mohli v dospělosti osamostatnit a
začlenit se do běžného života.
CO SI VYZKOUŠÍM, TO
NEZAPOMENU!!

6 900,00

2 3 450,00

srpen 2010

akce

ne

6 900,00

200 000,00

10 20 000,00

březen 2010březen 2011

projekt

ano

NE

80 000,00

30 2 666,00

březen-srpen
2010

projekt

ano

NE

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s.

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. se celkově zaměřuje zejména na
integrační, poradenskou a terapeutickou činnost. Cílem tohoto projektu je
zajištění realizace ozdravných pobytů a táborů pro sociálně znevýhodněné,
handicapované i zdravé děti a mládež a jejich rodiny. Program na těchto
pobytech zahrnuje psychoterapii, socioterapii, arteterapii, prvky hipoterapie,
muzikoterapii, speleoterapii, výlety a hry, lázeňské procedury (fyzioterapie,
masáže) a odborné poradenství.

68 000,00

40 1 700,00

červenprosinec 2010

projekt

ano

NE

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava, příspěvková organizace

Jedná se o dovybavení speciálních místností pro multismyslovou terapii
snoezelen ve dvou domovech Čtyřlístku - centru pro osoby se zdravotním
postižením Ostrava. Předmětem aplikace metody snoezelen jsou lidé s
mentální retardací různého stupně a formy, ale také smyslově postižení
jedinci s duševní poruchou, děti a dospělí s mentálním postižením
v kombinaci s tělesným handicapem, děti po mozkové obrně a další.

19 000,00

80 237,00

leden-prosinec
2010
projekt

ano

NE

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská
Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

S dětmi našeho dětského domova bychom rádi poznávali zajímavá místa
našeho kraje a zároveň se jim přiblížili. Formou čtyř jednodenních výletů
bychom chtěli zrealizovat návštěvy míst, kde působili významné osobnosti.
Příbor - Sigmund Freud, Hodslavice - František Palacký, Vražné-Hynčice - J.
G. Mendel a Fulnek - J. A. Komenský. V rámci této výchovné aktivity by děti
získaly nové informace s osobním zážitkem. Účast 24 dětí.

39 338,00

24 1 639,00

duben-září
2010

ano

ANO

30 000,00

18 700,00

6 3 116,00

červenec-srpen
2010
akce

ano

ANO

17 700,00

57 400,00

20 2 870,00

květenprosinec 2010

ano

ANO

18 000,00

Šťastný domov občanské sdružení

Pěstouni v akci - letní (prázdninový) týdenní relaxační a vzdělávací pobyt pro
náhradní rodiny - pěstouny a jejich děti.
Rekondiční prázdninový
pobyt pěstounských rodin - týdenní pobyt pro 40 osob (30 dětí, 10 dospělých)
Výtvarná dílna - 3 setkání
Canisterapie - 1 setkání
Seminář s psychologen - 2 setkání

22

Rodinný domov Sluníčko

23

24

25

26
Dětský domov Vizovice

27

Na louce

Příspěvek byl využiu na prázdninový putovní tábor - trasa: Vizovice-MikulovVídeň-Mikulov-Znojmo-Slavonice-Landštejn-Nová Bystřice-Třeboň-České
Budějovice - Hluboká - Jindřichův Hradec- Telč - Brno- Vyškov-Vizovice
Klokánek je typ zařízení, které nabízí dětem přechodnou rodinnou péči na
místo ústavní výchovy. A to na dobu, dokud se děti nemohou vrátit zpět do
své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.
Kolibřík je mateřské centrum s útulným protorem a dobrými nápady. Tímto
projektem hledáme společnou cestu jak pomoci dětem, které momentálně
nemají jistotu a blízkost svých rodičů. Nabídneme jim canisterapii a
prožitkové aktivity.

1 363 538,00 Kč
pozn. hodnocení žádostí z hlediska:
** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost
*** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky
**** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít

stvrzující podpis člena grantové komise
Zuzana Smolinsky

Radka Melišíková

Luboš Vystavěl

Alena Klaassenová

projekt

projekt

444 700,00 Kč

Petra Žáčková

Květa Humoudová

Michal Straka

Petra Zapletalová
Terezie Sverdlinová

