1. grantové kolo ING fondu Nadace Terezy Maxové 2006
Evidenční
číslo

G6001

G6008

G6005

Žadatel

Společenství rančů a
stájí

DD se školou,ZŠ a ŠJ,
Býchory

Miroslav V.

Účel

Požadovaná
částka

Přidělená částka

Pobyty a celoroční akce pro děti z DD Krupka, Česká kamenice, Nové strašecí, Kralupy a Žatec
( cca 80dětí )
Organizace 15.ročníku Nejmilejšího koncertu -worshopy, profilace dětských domovů, podpora
talentovaných dětí, podpora zájmových aktivit dětí z DD a propagace aktivit dětských domovů na
veřejnosti
Miroslav je chovanec DD Olomouc s tělesným handicapem. Jeho handicap mu ztěžuje získání
zaměstnání. Jedna z možností jak získat práci je práce z domova. Ta je avšak podmíněna nutností
kvalitního počítače. Finanční situace, ale Miroslavovi bohužel nedovoluje pořízení výkonného
počítače a tak žádá o příspěvek na jeho zakoupení.
Prázdninový pobyt pro děti z DD. Jelikož bude celý DD rekonstruován je nutné, aby byly děti přes
prázdniny mimo budovu. Pobyt by se měl uskutečnit v Krkonoších - Voletiny u Trutnova na chatě
Webrovka.

G6010

DD Tišnov

G6015

Stanislav V.

G6021

Příspěvek na konání již 40.ročníku Turistického srazu dětí z dětských domovů v ČR. Jedná se o
týdenní sportovní akci, které se účastní 55 dětských domovů z celé ČR. Děti poznávají Českou
republiku, navazují nové kontakty, rozvíjí své zájmové činnosti. Tato akce je přínosná i pro
DD Nová Ves u Chtěboře vychovatele, kteří se mohou navzájem podělit o své zkušenosti.

720 000,00 Kč

- Kč

202 000,00 Kč

80 000,00 Kč

20 000,00 Kč

15 000,00 Kč

150 000,00 Kč

- Kč

Příspěvek na řidičský průkaz, který Stanislavovi zajistí větší možnost uplatnění se na trhu práce.

G6024

DD Hamr na Jezeře

G6025

OS Mania

G6026

DD se školou a SVP
Hrochův Týnec

G6028

OS Modrý zvonek

6 000,00 Kč

3 000,00 Kč

400 000,00 Kč

80 000,00 Kč

6 700,00 Kč
Činností OS je poskytování tolik potřebné,ale velmi náročné sociální terénní práce pro osoby ze
sociálně vyloučených komunit (dlouhodobě nezaměstnané, romské matky, práce s dětmi ze sociálně
slabých rodin apod.). Další s činnosti o.s. je provozovaní nízkoprahového klubu pro děti ze sociálně
vyloučené rómské komunity v Chomutově.
170 000,00 Kč

6 700,00 Kč

Zájmová činnost se skupinami dětí, využití terapeutických činností (muzikoterapie), zájmové čin. práce ve skupině a individuální práce s jednotlivcem; prezentace na veřejnosti, účast v soutěžích
ZUŠ.

80 000,00 Kč

Ozdravný pobyt v Chorvatsku - náklady spojené s pobytovými taxami a dopravu; doprava byla
původně přislíbena zdarma, ale dopravce od dohody odstoupil; takovýto pobyt organizují 1.
Letní tábor pro děti z pěstounských rodin zaměřený na výuku anglického jazyka. Tato akce byla
podpořena již v loňském roce. Organizátorem tábore je pěstounská rodina Kellerových. Dětem i jejich
rodičům se akce v loňském roce velice líbila a pro její úspěch se letošním roce koná opět.

90 000,00 Kč

- Kč

26 740,00 Kč

26 000,00 Kč

10 500,00 Kč

- Kč

40 000,00 Kč

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

77 530,00 Kč

- Kč

24 960,00 Kč

- Kč

Vytvoření 3 krytých pískovišť v areálu dětského domova.Pískoviště budou vystavěna dle
hygienických norem a budou složit ke kreativnímu trávení volného času dětí z dětského domova.
G6029

G6032

DD Praha-9 - Klánovice

OS Klub Dětem

G6034

DD Lipová u Šluknova

G6035

pěstounská rodina Ciniburkovi

G6036

DD Dolní Počernice

G6037

DD Jablonné v
Podještědí

Volnočasové aktivity pro děti z DD v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Program : divadelní
představení, beseda, hry a soutěže - cca 2-3 hodiny. Finance na pokrytí nákladů spojených s cenami
do soutěží a honorářem pro herce,umělce,…
Volnočasové aktivity pro děti v DD - v rámci skupiny si děti výrobou věcí děti přivydělávají na
prázdniny. Získávají pocit, že nejsou k ničemu, jak často slýchávaly, dokáží si, že když něco opravdu
chci, tak toho dosáhnu.
Rodina žádá o příspěvek na pořízení nového PC speciálně vybaveného, které by přispělo ke
zlepšení vývoje dětí s mentálním postižením, se zdravotními a psychickými handicapem.
Formou cílených pobytů mimo Prahu se zaměřením na turistiku, aerobik a branně sportovní hry pod
uvedením instruktorů, kteří nejsou zaměstnanci dětského domova motivovat děti k rozvíjení jejich
zálib a koníčků.
Uskutečnění lyžařského pobytu, kde budou předání lyžařským instruktorům sportovního klubu Policie
Liberec. Budou individuálně vyučování v lyžařských a snowbordových dovednostech na svahu po
dobu jednoho víkendu.

G6038

DD,MŠ,ZŠ,PŠ,ŠJ, Písek

G6039

pěstounská rodina Hoferovi

G6041

pěstounská rodina Kadlecovi

G6042

pěstounská rodina Křikavovi

G6047

OS Duha - Zámeček

G6043

KÚ a DD Valašské
Meziříčí

Žádají o finanční prostředky na zakoupení raftu. Vodní turistika patří v tomto zařízení k tradičním a
oblíbeným činnostem, v průběhu roku sjíždí vždy jednu až dvě řeky. Do loňského roku užívali dva
vyřazené rafty, odkoupené z půjčovny v roce 1998. Bohužel byl jeden při splutí Vltavy protrhán
natolik, že oprava (výměna dna) by vyšla na téměř stejnou cenu, jako byla cena pořizovací.

29 440,00 Kč

15 000,00 Kč

39 040,00 Kč

10 000,00 Kč

24 000,00 Kč

5 000,00 Kč

24 000,00 Kč

12 000,00 Kč

100 000,00 Kč

70 000,00 Kč

43 000,00 Kč

- Kč

239 408,00 Kč

80 000,00 Kč

45 200,00 Kč

- Kč

51 000,00 Kč

51 000,00 Kč

334 000,00 Kč

- Kč

28 800,00 Kč

14 000,00 Kč

50 250,00 Kč

25 000,00 Kč

100 000,00 Kč

- Kč

50 000,00 Kč

- Kč

8 000,00 Kč

4 000,00 Kč

187 184,00 Kč

80 000,00 Kč

158 500,00 Kč

80 000,00 Kč

18 000,00 Kč

18 000,00 Kč

Žádost o příspěvek na nákup speciálních vzdělávacích pomůcek umožnění snadnější domácí
přípravy na vyučování, úhrada doučování a volnočasové aktivity dětí v pěstounské péči.

Ozdravné pobyty na horách a u moře. Pomoc se vzděláním dětí formou kurzů, doučováním a
nákupem speciálních pomůcek. Vhodným využitím volného času.

Pěstouni žádají o příspěvek na školné pro dívku v pěstounské péči, která nastoupila na státní
gymnázium.
Podpora celoročního vydávání časopisu Zámeček - hlavním cílem časopisu je vytváření pozitivních
vzorů, vzájemné poznání dětí, informace o dětských právech, řešení konkrétních problémů dětí i
možnost prezentace jednotlivých dětí (většina časopisu je tvořena příspěvky dětí z DD).

Ozdravný pobyt pro děti z DD v Lázních Luhačovice, a.s.

V náhradní rodině dítě nachází láskyplné a bezpečné prostředí. Přesto se musí jeho výchově
věnovat zvýšená pozornost. Již v minulosti se osvědčilo, že průběžná a dlouhodobá podpora
pěstounských rodin přináší velký efekt, jak dětem, tak pěstounům. Mezi základní cíle patří
poskytování komplexního systému služeb těmto náhradním rodinám.
G6048

OS Rozum a Cit

G6049

pěstounská rodina Vinklárkovi

Pěstouni žádají o příspěvek na prázdninové pobyty v ČR - Lubříč a v zahraničí - Španělsko.

Hipoterapie pro děti z DD v Českých Budějovicích, DD Buršov nad Vltavou, Speciální zařízení pro
sluchově postižené Č.Budějovice.
G6050

OS Koníček

G6051

OS Mateřské centrum
Radost

G6052

pěstounka Iveta
Hermanová

G6053

pěstounská rodina Zárubovi

G6054

OS Šťastný domov

Uspořádání specializovaný-integrační tábor pro děti z DD, děti s postižením i děti z normálních rodin.

Příspěvek na zajištěním úhrady školného a jízdného pro děti v pěstounské péči.

Úhrada školného na Soukromé speciální škole pro 2 děti, školné v Lidové škole umění pro 4 děti.

Arteterapeutické dílny pro děti v pěstounské péči ( 10 dětí ) realizované od začátku roku 2006, pod
odborným vedením arteterapeuta pana Mgr.Kopty,skupina se schází jednou měsíčně na víkend, děti
pracují s různými materiály a různými výtvarnými technikami.
V rámci letních prázdnin realizovat ozdravný pobyt, který bude pro děti přínosem jak po stránce
zdravotní, tak i sociální. Oblast Beskyd.

G6055

DD a ŠJ Havířov-Podlesí

G6056

pěstounská rodina Vaňkátovi

G6058

G6059

G6065

OPS při NTM podpora
projektu Kultura pro DD
OPS při NTM podpora
projektu Dejme šanci
dětem

FOD - školné pro
klientku

Příspěvek na úhradu školného ve speciální škole a nákup speciálních učebních pomůcek.

Projekt Kultura do DD - Projekt KULTURA pro DD se zaměřuje na zprostředkování účasti dětí z
dětských domovů na kulturních a sportovních akcích. Tyto děti jsou ne vlastní vinou handicapovány
tím, že vyrůstají mimo vlastní rodinu v dětských domovech.
Projekt Dejme šanci dětem - od září 1999 představujeme na internetové adrese www.sance.cz náš
virtuální dětský domov, který potenciálním dárcům umožňuje přispět libovolně vysokou finanční
částkou na potřebu či přání konkrétního opuštěného dítěte.
Chceme pomoci klientce s úhradou dluhů i následné platby za školné. Klientka je psychicky labilní a
finanční problémy ji zcela vyčerpávají, na druhé straně má snahu ve studiu pokračovat a řádně ho
ukončit.

celkem přerozděleno

799 700,00 Kč

