20.10. 2011 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem
Číslo
žádosti

Žadatel

Účel

Růžena K.

Částka na jedno dítě
(v Kč)

5 000,00

Helena K.

5 000,00

SES, Sebe-Spolu

Denisa Rút K.

ANO

5 000,00

1 5 000,00

ANO

5 000,00

duben 2012 srpen 2012

ANO

40 000,00

79 500,00

15 5 300,00

10 900,00

4 2 725,00

1.9.201130.6.2012

ANO

10 900,00

20 000,00

3 6 666,70

1.9.201130.6.2012

ANO

8 700,00

88 000,00

6 14 666,70

20.10.201130.5.2012

ANO

58 200,00

12 100,00

4 3 025,00

říjen 2011 květen 2012

NE

5 000,00

1 5 000,00

1.9.201130.6.2012

ANO

5 000,00

20 000,00

16 1 250,00

únor 2012

ANO

20 000,00

10 000,00

2 5 000,00

1.9.201130.6.2012

ANO

10 000,00

67 125,00

20 3 356,30

zima 2012

NE

4 4 725,00

1.9.201130.6.2012

ANO

6 900,00

2 4 000,00

1.9.201130.6.2012

ANO

8 000,00

Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP na úhradu školních a volnočasových aktivit , táborů, cestovného a
nákup školních pomůcek.

5
Jaroslav K.

Příspěvek by byl využit na úhradu školného za výuku anglického jazyka pro vychovatele a děti z DD a
dále na nákup učebnic potřebných k výuce.

6
Dětský domov Vizovice

Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP na úhradu lyžařského výcviku a dále na kursovné na volnočasové
aktivity dětí (kroužky vaření, keramika, modelování, flétna) .

7
Růžena Ž.
8

Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP na úhradu kursovného v tanečním kroužku AT Studio Domino.
Daniela D.
Dětský domov se školou, ZŠ a školní
jídelna, Hamr na Jezeře

-

Příspěvek by byl využit na úhradu za ubytování dětí z DD na zimním týdenním pobytu dětí v Krkonoších.
Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP na úhradu kursovného na volnočasové aktivity dětí (taneční
kroužek, pedagogicko-psychologické ježdění Stáj Rozárka o. s., angličtina, florbal) a dále na nákup
sportovního vybavení (rybářské vybavení, florbalová hokejka).

10

Navrhovaná částka
podpory

září 2011 - říjen
2012

Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (taneční skupina a výtvarný
obor na ZUŠ) a dále na nákup tanečních bot.

4

Podpořit
ANO/NE

1.9.201130.6.2012

Projekt "SES MONEY CAMP" - pětidenní kurs pro mládež z DD. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky se
mládež seznámí s problematikou a riziky ve finanční oblasti - tyto poznatky jsou pro mládež důležité v
souvislosti s blížícím se opuštěním DD.

3

Trvání od - do

1 5 000,00

Příspěvek by byl využit na úhradu volnočasových aktivit (kroužky taekwon-do, hra na klavír) pro 1 dítě v
PP.

2

Alexandr Š.
Příspěvek by byl využit na zimní sportovní aktivity pro děti a mládež z náhradních rodin - konkrétně na
úhradu nákladů v souvislosti se zimním lyžařským pobytem - cestovné, nákup permanentek na vleky,
ubytování a stravné.

11
Pěstounské rodiny kraje Vysočina

Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP na úhradu cestovného do škol a dále na úhradu školného na
ZUŠ - obor flétna, taneční obor.

12
Aleš D.

18 900,00
Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP na úhradu volnočasové aktivity (výtvarný kroužek) a dále
školného na speciální zahradnické škole.

13
Jarmila S.

8 000,00

-

Projekt "Dobrovolníci v kojeneckých ústavech a dětských domovech" má za cíl kompenzovat nedostatky
života dětí v ústavních zařízeních. Dobrovolníci poskytují dětem svůj čas a individuální přístup dle potřeb
jednotlivých dětí a vytváří atmosféru laskavého přijetí , což pomáhá k tomu, aby si děti uvědomily svou
jedinečnost.

14
Malíček o. s.

80 000,00

120 1 858,30

Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP na úhradu školného na ZUŠ (obor hudební a taneční),
kursovného na kroužky (fotbal a jezdecký klub) a nákup sportovních pomůcek na fotbal.

15
Milan H.

Kojenecké a dětské centrum Valašské
Meziříří, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

ANO

20 000,00

12 000,00

3 4 000,00

ANO

10 000,00

23 000,00

10 2 300,00

jaro - podzim
2012

ANO

23 000,00

ANO

1 660,00

10 000,00

Projekt "Do Bludičky na koníčky" nabízí volnočasovou aktivitu - hipoterapii pro děti z dětského centra.
Hipoterapie děti rozvíjí po fyzické a psychické stránce , podporuje jejich zdravý vývoj ,celkově je
zklidňuje a nabízí rovněž setkání se zvířaty na farmě v Bludovicích. Příspěvek by byl využit na úhradu za
hipoterapii, dopravu a doprovod k hipoterapii.

Lenka R.

1 660,00

1 1 660,00

1.9.201130.6.2012

14 700,00

2 7 350,00

1.9.201130.6.2012

ANO

1.10.201131.3.2012

NE

1.9.201130.6.2012

ANO

Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP na úhradu školného na ZUŠ a dále pak cestovného (dojíždění do
SŠ a dále za volnočasovými aktivitami -kapela, sbor).

19
Milan S.

Příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s organizací volnočasových aktivit poradny
náhradní péče, konkrétně na zimní lyžařské výlety a návštěvy kulturních a sportovních akcí.

20
Sdružení pěstounských rodin
21

40 000,00

48 833,30

Příspěvek by byl využit pro 2 děti v PP na úhradu školného na ZUŠ a kursovného za plavecký kurs.
Ivana T.

-

1.9.201130.6.2012

Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP na úhradu školného v taneční škole Ridendo Hlinsko a nákup
taneční obuvi.

18

NE

4 5 000,00

20 000,00

Zdeňka V.

31.12.2011
1.9.201130.6.2012

Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP na úhradu nákladů spojených se studiem dětí na učilištích školné, stravné, ubytování na internátě.

16

17

Počet
dětí

Příspěvek by byl využit na úhradu školného na soukromé škole (studijní obor kuchař-číšník) pro 1 dítě v
PP.

1

9

Požadavek (Kč)

10 000,00

2 5 000,00

-

10 000,00

Příspěvek by byl využit na úhradu nákladů spojených s výchovně-vzdělávacími pobyty pro mladistvé v
náhradní rodinné péči, organizovanými formou workshopu. Smyslem pobytů je podpořit orientaci ve
finančních otázkách (finanční gramotnost) a rovněž v otázkách mezilidských vztahů.

22
Občanské sdružení Rozum a Cit

23
ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice

24
Dětský domov a Školní jídelna Dolní
Počernice

březen, červen,
srpen 2012

ANO

80 000,00

52 1 538,50

březen - červen
2012

NE

-

80 000,00

65 1 230,80

1.1. 201231.12.2012

NE

-

40 000,00

32 1 250,00

rok 2011

NE

-

Projekt "Lépe připraven do života" má za cíl komplexní rozvoj osobnosti dětí a dospívajících z tohoto DD
a pomoc v jejich úspěšnější adaptaci ve společnosti po odchodu ze zařízení. Posláním projektu je
kompenzace negativních zkušeností dětí z minulosti a podpora jejich začlenění do společnosti.
Konkrétně by byl příspěvek použit na úhradu té části projektu, která je zaměřena na volnočasové
aktivity dětí - zájmové kroužky, výtvarné aktivity, letní tábory.

Spolu dětem o. p. s.

50 000,00

Příspěvek by byl využit na úhradu za jazykové kursy angličtiny s cílem složení jazykové zkoušky FCE,
dále na poplatek za zkoušku FCE a nákup učebnic. Studentka Vysoké školy finanční a správní a
svěřenkyně DD Přerov by se tak zdokonalila v angličtině a rovněž by zvýšila svoji šanci na uplatnění na
trhu práce.

26

Hana L.

24 640,00

1 24 640,00

2 roky

ANO

6 399,00

4 870,00

1 4 870,00

1.10.2011 31.3.2012

ANO

3 000,00

52 800,00

5 10 560,00

1.10.201130.9.2012

ANO

52 800,00

květen 2012

ANO

30 000,00

1.11.201131.10.2012

ANO

80 000,00

Příspěvek by byl využit na vybudování dětského koutku v zahradě pro 1 dítě v PP - konkrétně na
zakoupení skluzavky, pískoviště a boxu na hračky k pískovišti.

27
Renata K.

Projekt "Samostatné bydlení" s cílem zkvalitnit přípravu dětí na samostatný život. Příspěvek by byl použit
na úhradu za nájem bytu 3 + 1, který by sloužil k nácviku běžných životních situací a dovedností
spojených s chodem domácnosti, hospodařením, mezilidskými vztahy atd.. Získané dovednosti a znalosti
přispějí ke zmírnění obav dospívajících z budoucnosti.

28
Dětský domov Moravská Třebová

Projekt "Letní Olympiáda" chlapců z výchovných ústavů. Příspěvek by byl využit na úhradu za sportovní
oblečení a nákup věcných cen a tiskovin pro účastníky z výchovných ústavů celé republiky, kteří budou
do soutěže , sestávající z 15 disciplín, vybráni na základě celoročních výsledků v jednotlivých sportech.

29
Výchovný ústav, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň

30
Sdružená zařízení pro péči o dítě v
Olomouci, p. o.

40 000,00

120 333,30

Projekt "Individuální péče o Jakuba" s cílem zabezpečení finančních prostředků na uhrazení sociální
služby osobní asistence pro dobu jednoho roku pro dítě z kojeneckého ústavu postižené autismem.
Konkrétně by byl příspěvek využit na úhradu ročních osobních nákladů za osobního asistenta.
80 000,00

1 80 000,00

Příspěvek by byl využit na úhradu nákladů za víkendový odlehčovací pobyt pro rodiny s dětmi v
pěstounské péči v rekreačním a vzdělávacím středisku Vialin Vojkovice. Během pobytu se děti zúčastní
outdoorových aktivit (terénní hry se zimní tématikou) či indoorových aktivit (návštěva bazénu).
Náhradní rodiče se zúčastní odborné přednášky "Osvojení techniky práce s dětmi vyrůstajícími v
náhradní rodině" a budou mít rovněž možnost využít individuální konzultace s psychologem, sociální
pracovnicí a etopedem.

31

Náhradním rodinám, o.p.s.

64 000,00

16 4 000,00

únor 2012

NE

leden 2012

ANO

1.1.201231.8.2012

NE

-

Příspěvek by byl využit pro 1 dítě v PP na úhradu za školní lyžařský výcvik a zapůjčení lyží.
Eva K.

4 500,00

1 4 500,00

Projekt "Vzděláváním k rozvoji" má za cíl zlepšit prostředí a podmínky pro vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na Kladně. Cílovou skupinou jsou děti v předškolním a školním věku
a mládež 15 - 18 let. Základními pilíři projektu jsou nízkoprahový klub pro děti a mládež, organizovaný 23 týdně v Kročehlavech, doučování dětí (individuální i skupinové, v rodinách či jiných prostorách) a
organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit. Příspěvek by byl konkrétně použit na nákup
didaktických pomůcek a osobní náklady za koordinátorku projektu.

33

Člověk v tísni, o. p. s.

120 000,00

20 6 000,00

Příspěvek by byl využit pro 4 děti v PP na úhradu jejich volnočasových aktivit (angličtina, hudební obor klavír, výtvarný obor a keramika) a na nákup kamery pro práci ve filmařském kroužku.

34
Lenka Š.

35

36 2 081,70

Projekt "Postav se na vlastní nohy" - vzdělávací projekt s následným procvičením v praxi,. Projekt je
zaměřený na posílení znalostí, dovedností a osobnostní rozvoj dospívající mládeže před odchodem z DD.
Projekt spolupracuje s DD Jeseník, DD Plzeň, DD Česká Kamenice, DD Kašperské Hory, DD Nový Jičín a
DD Slezská Ostrava.

25

32

74 940,00
Projekt "Každý den bez nudy" - podpora volnočasových aktivit - rekonstrukce školního hřiště "Sluneční
zahrady", které by sloužilo pro volnočasové aktivity dětem a mládeži s různým zdravotním postižením. V
současné době je stav hřiště nevyhovující a nezbytně vyžaduje rekonstrukci. Příspěvek by byl využit na
zakoupení herních prvků na zahradu ústavního zařízení a nákup pomůcek pro výtvarnou a sportovní
soutěž.

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

4 500,00

-

25 000,00

4 6 250,00

1.10.2011-30.6.
2012

ANO

13 000,00

79 110,00

14 5 650,70

1.10.2011-30.6.
2012

ANO

40 000,00

rok 2012

ANO

40 000,00

5 5 000,00

září 2011 červen 2012

ANO

4 000,00

3 2 000,00

1.9.201130.6.2012

ANO

6 000,00

Příspěvek by byl využit na volnočasové programy s terapeutickým dopadem pro děti se zaměřením
zejména na děti v rizikovém teenagerském věku a děti, které mají problém s verbálním vyjadřováním.
Dramaterapie, teatroterapie, taneční a společenská výchova pomáhají u dětí snížit napětí, přirozenou
formou zmírnit následky prožitých traumat, posilují dovednosti a schopnost společensky obstát a
vyniknout a umožňují pozitivní kontakt s vrstevníky mimo DD.

Projekt "Múzy dětem 2012" nabízí celodenní návštěvy zařízení náhradní výchovy, při nichž je
prostřednictvím přesně zacílených tvůrčích dílen vedených špičkovými představiteli různých múzických
oborů u dětí objevován a oživován jejich tvůrčí a osobnostní potenciál. Interaktivní činnosti s prvky
dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie působí účinně i na oživení klimatu v navštívených zařízeních.

36
Múzy dětem o. s.

80 000,00

500 160,00

Příspěvek by byl využit na úhradu školného na soukromé škole a na úhradu cestovného do škol a dále
pak na nákup učebnic a školních pomůcek pro 5 dětí v PP.

37
Bohumír B.

25 000,00
Příspěvek by byl využit pro 3 děti v PP na úhradu za volnočasové aktivity (házená a karate vč.
soustředění).

38
Olga Z.

6 000,00

Příspěvek by byl využit na canisterapii v DD. Jednou týdně by s dětmi v DD pracoval canisterapeutický
tým (terapeut dobrovolník a psi). Terapie by se pravidelně zúčastňovala skupina 5 - 8 dětí, dle zájmu je
možno počet i rozšířit. Součástí programu je účast dětí na canisterapeutickém táboře. Projekt je
zaměřen na rozvoj citových , rozumových a pohybových schopností dětí a na jejich relaxaci. Nedílnou
součástí projektu je i přijetí a osvojení pravidel bezpečného chování ke psům. Příspěvek by byl použit na
úhradu za CT tábor pro 2 děti a dále nákup výtvarných potřeb, drobných odměn pro děti, pomůcek a
krmení pro psy.

39

DD Písek

ANO

14 000,00

22 3 636,40

zima 2011/2012

ANO

40 000,00

36 2 222,20

říjen 2011prosinec 2012

8 1 750,00

80 000,00

Projekt "Už zase skáču přes kaluže". Projekt hiporehabilitace, určený pro děti z dětských domovů a žáky
speciálních škol, se zaměřuje na pozitivní ovlivňování poruch chování a učení a zmírnění projevů
Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna duševních chorob a smyslových deficitů u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Býchory
80 000,00

40
Dětský domov a Školní jídelna Jeseník

41

říjen 2011srpen 2012

14 000,00
Příspěvek by byl využit na nákup lyžařské výzbroje pro DD Jeseník. Nákup vybavení umožní dětem z DD
účastnit se lyžařského výcviku prospěšného pro jejich celkový zdravý vývoj Dětí tak budou moci
realizovat volnočasovou aktivitu, kterou je možno provozovat v bezprostřední blízkosti DD, ale doposud
je pro děti nedostupná.

Projekt "Umím si poradit - sportovně vzdělávací aktivity pro děti v NRP a ÚV". Smyslem projektu je
pomocí moderních volnočasových aktivit formou soutěží vzdělávat děti v základní životních a osobních
dovednostech, seznámit je se základy první pomoci, orientací v přírodě atd. a podpořit tak u dětí kromě
jiného osobní rozvoj a schopnost týmové spolupráce. Součástí projektu bude i víkendové soustředění pro
děti v prostředí České Kanady. Příspěvek by byl konkrétně využit na materiální zajištění projektu
(kancelářské potřeby a ceny pro soutěžící), propagaci a úpravu webových stránek a dále na zajištění
outdoorových aktivit - lanového parku, ubytování a stravování.

42

Občanské sdružení KADET - Centrum Orion

NE

-

42 000,00

200 210,00

1.10.201130.6.2012

21 500,00

100 215,00

rok 2012

NE

-

NE

-

ANO

22 000,00

Příspěvek by byl využit na realizaci preventivních programů, zaměřených na děti z dětských domovů ve
věku 12 - 18 let s cílem prevence patologických jevů, zejména užívaní alkoholu a hazardního hraní.
Dalším záměrem projektu je realizace volnočasových talentových soutěží pro dětí ze ZŠ a SŠ s cílem
nabídnout alternativní možnosti trávení volného času.

43
A Kluby ČR, o. p. s.

Projekt "Start s jasným cílem". Projekt formou koučovacích sezení sleduje dva hlavní cíle. Prvním cílem
projektu je pomoci mladým lidem, vyrůstajícím v ústavních zařízeních či náhradní rodinné péči v jejich
vstupu do samostatného života, naučit je nést plnou zodpovědnost za svůj život, věřit ve své schopnosti,
umět si nastavit reálné cíle v různých oblastech života - pracovní, vzdělávací, osobní, rodinné apod. a
také těchto cílů dosáhnout. Druhým cílem je naučit náhradní rodiče jak podporovat jejich přijaté děti na
cestě životem, jak stanovit rodinné cíle a zajistit optimální fungování celé rodiny.

44

Občanské sdružení Semínko

41 000,00

20 2 050,00

prosinec 2011srpen 2012

48 900,00

15 3 260,00

leden 2012

80 000,00

30 3 333,30

rok 2012

Záměrem je realizace kursu běžeckého lyžování a biatlonu pro děti z DD. Příspěvek by byl využit na
zajištění dopravy, stravy, ubytování, zapůjčení výstroje, nákup vosků, drobných odměn pro děti a
vzdělávacích pomůcek a dále na úhradu za služby instruktorů.
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Sportovní klub policie - Harrachov

ANO

48 900,00

Projekt "Darujme si čas - rozvoj dětí vyrůstajících v pěstounské péči". Projekt formou organizování
výtvarných odpolední s dětmi (keramika, decoupage, kreslení na hedvábí), sportovních akcí (aquapark,
bobová dráha, bruslení, lyžování) , zdravotních (solná jeskyně) či vzdělávacích akcí (muzea, hrady a
zámky regionu, zoo) usiluje o rozvoj osobnosti dětí z náhradních rodin a upevnění vztahů v náhradních
rodinách. Konkrétně by byl příspěvek využit na nákup výtvarných potřeb a pomůcek a vzdělávací
literatury, na vstupné na akce a na úhradu nákladů za keramickou dílnu s instruktorem.
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Občanské sdružení naše rodina o. p. s.

NE

-

Dětský domov Most

1. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let

10 000,00

Dětský domov Opava

2. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let

5 000,00

Dětský domov Most

3. místo v malovací soutěži - kategorie do 12 let

2 500,00

Dětský domov Ostrava-Hrabová

1. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let

10 000,00

Dětský domov Horní Čermná

2. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let

5 000,00

Výchovný ústav Velké Meziříčí

3. místo v malovací soutěži - kategorie do 18 let

2 500,00

1 839 145,00 Kč

741 959,00 Kč

