1. grantové kolo ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové 2007
Evidenční
číslo

1

Žadatel

Požadovaná
částka

Přidělená částka

1.Sportovní občanské
sdružení

DD Cup je tradiční sportovní projekt, který umožňuje mladým sportovcům z řad dětí z
dětských domovů poměřit své síly. Tento několikaetapový sportovní projekt je u dětí velmi
oblíben a získává si velkou popularitu. Žádost je směřovaná na podporu třetího kola, a to na
běžecký trojboj.

80 000,00 Kč

50 000,00 Kč

DD Hora Sv. Kateřiny

Vedení dětského domova žádá o přípěvek na úhradu letního tábora, jehož hlavním tématem
je hra v šach. Zajímavé téma, které všechny zúčastněné děti zajímá a zároveň i rozvíjí jejich
myšlení, je zajímavou alternativou běžných letních táborů.

31 600,00 Kč

15 000,00 Kč

DD Kašperské Hory

V dětském domově probíhá mnoho volnočasových aktivit. Jednou z nich je výroba patchwork
výrobků. Pro lepší práci s materiálem je zapotřebí nakoupit šicí stroj. Ten umožní rychlejší
zpracování a také umožní dětem pracovat na šicím stroji, což mohou uplatnit v budoucím
samostatném životě. Dále je nákup šicího stroje vhodný i pro děti studující obor švadlena.

30 000,00 Kč

0,00 Kč

DD Lichnov

Dětský domov Lichnov byl v letošním roce pověřen organizací 41. ročníku celostátního
turistického srazu dětí z dětských domovů v ČR. Největší položku z požadované částky
zabírají služby (103.000,-Kč) , a to konkrétně na ubytování, stravu, dopravu, poštovné,
vstupy, cestovné (vlak) a koncert. Další položky jsou k dispozici v rozpočtu. Sraz je příležitostí
setkání jak dětí tak zaměstnanců dětských domovů. Náplní jsou sportovní aktivity a poznání
kraje, ve kterém se sraz koná. Pedagogové mají možnost si vyměnit cenné informace a
zkušenosti a děti získají mnoho nových kamarádů.

157 000,00 Kč

60 000,00 Kč

DVÚ Hostouň

Dětský výchovný ústav Hostouň pořádá v letošním roce olympiádu chlapců z výchovných
ústavů. Sport je jedna z mála aktivit, která chlapce velmi baví. Zároveň posiluje jejich zdravé
sebevědomí, učí je fungovat v kolektivu a "držet za jeden provaz", je pro ně motivací k vyšší
výkonnosti a dává jim pocit sebenaplnění. Pan ředitel žádá příspěvek na výrobu triček s
nacionály akce, které budou sloužit jako dresy a zároveň upomínkové předměty pro všechny
zúčastněné.

35 000,00 Kč

19 500,00 Kč

OPS IREAS

OPS IREAS má mnoho aktivit. Jednou z nich jsou i projekty zaměřené na znevýhodněné
skupiny obyvatelstva (menšiny, děti z dětských domovů, matky na mateřské,…). Hlavním cíle
těchto projektů je dosáhnou vyšší kvalifikace či vzdělanosti popřípadě rekvalifikace. Projekt,
na který OPS žádá, je konkrétně zaměřený na vzdělávání, doprovázení a pomoc s učivem
dětí s nařízenou ústavní výchovou v Ústeckém kraji. Individuální, dlouhodobý a komplexní
přístup vyškolených dobrovolníků by měl pomoci ke zlepšení prospěchu vybrané cílové
skupiny.

40 000,00 Kč

40 000,00 Kč

OS Múzy dětem

Zaměření sdružení je velké a již jsme se s jeho prací setkali v předchozím
grantovém kole. V tomto kole je žádost zaměřena na podporu realizace
charitativního koncertu pro podporu projektu "Život nanečisto", který OS Múzy
dětem realizují již třetím rokem. Konkrétně se pak jedná o příspěvek na adrenalinový
park pro návštěvníky zmíněné akce, a to konkrétně pro děti z dětských domovů,
které jsou na zmíněnou akci pozvány. Adrenalinový park má dětem ukázat něco
nového, dosud nepoznaného.

150 000,00 Kč

0,00 Kč

pěstouni Fořtovi

Pěstouni žádají o přípěvek na sedmidenní vzdělávací program na konci srpna, těsně
před začátkem nového školního roku, zaměřený na opakování učiva předchozího
ročníku a nastartování rytmu pro nadcházející školní rok a příprava na učivo dalšího
ročníku. Současně probíhá diagnostika jednotlivých oslabených částí centrální
nervové soustavy, na základě zkušeností z pobytu vypracuje kolektiv odborníků
doporučení pro práci ve škole. Vzhledem k omezené flexibilitě dětí s LMD je letní
reedukační pobyt nejen odborně ošetřenou prací s dětmi s LMD a s jejich
handicapy, ale i výhodným "přechodným" obdobím, kdy se rozbíhá nastavení dětí na
běžný režim školního roku. A dále na finanční podporu konzultací v průběhu roku.
Konzultace pomáhají v práci s dětmi v PP.

15 000,00 Kč

13 000,00 Kč

pěstouni Kadlecovi

Pěstounská rodina žádá o přípěvek na úhradu školného, speciálních pomůcek a
volnočasových aktivit ( 11.000,-Kč). V žádosti jsou uvedené také příspěvky na letní tábor s
výukou angličtiny (26.000,-Kč) a nákup jízdních kol a přileb (4.300,-Kč).

41 300,00 Kč

37 000,00 Kč

pěstouni Vyhňákovi

Vyhňákovi se snaží, aby děti v jejich péči měly možnost dosáhnout vyššího vzdělání a
kvalitně trávily svůj volný čas. Dvě děti začnou studovat od září na VŠ a třetí studuje na SŠ
(51.850,-Kč). Volnočasové aktivity jak sportovního tak uměleckého zaměření pro tři děti tvoří
druhou část v žádosti (11.150,-Kč).

63 000,00 Kč

51 850,00 Kč

pěstounka Ležoňová

Paní Ležoňová žádá o přípěvek na letní tábor pro tři z dětí umístěných v PP (9.000,-Kč) ,
příspěvek na pokrytí nákladů na pohonné hmoty spojené s dovážením dětí do školy (15.000,Kč) a o částečný příspěvek na ozdravný pobyt u moře pro všechny děti (8.900,-Kč).

32 900,00 Kč

24 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

33 000,00 Kč

0,00 Kč
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pěstounka Sobková

Salamonovi žádají o příspěvek na volnočasové aktivity pro čtyři chlapce v PP. Konkrétně se
jedná o hru na akordeon (2.400,-Kč), hru na flétnu (1.600,-Kč), na kroužek karate (2.400,-Kč)
a šachový kroužek (800,-Kč) a v neposlední řadě také o přípěvek na letní tábor (2.800,-Kč).
Sobkovi žádají o příspěvek na ozdravný pobyt dětí, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšenou
péči.

pěstounka Zárubová

Žádost paní Zárubové je směřována na podporu speciálního vzdělání pro jedno z dětí
(16.000,-Kč) , dále na mimoškolní aktivity dětí (3 děti - 7.500,-Kč), lyžařské kurzy v rámci
školy(4děti - 6.500,-Kč), letní tábory či školu v přírodě (3 děti - 8.000,-Kč) a intenzivní výuku
anglického jazyka (2 děti - 3.000,-Kč). Pěstounka také žádá o přípěvek na nákup digitálního
fotoaparátu pro jedno z dětí, které se hlásí na fotografickou školu (4.500,-Kč).

46 000,00 Kč

26 000,00 Kč

Přátelé DD Chomutov

Sdružení Přátel DD Chomutov každoročně pořádají pro děti z dětského domova letní tábor,
jehož tématika je vždy velmi zajímavá a pro děti atraktivní. V letošním roce je tématem
"Cesta kolem světa za 80 dní" a organizátoři se obrátili o pomoc s úhradou služeb - ubytování
(8.760,-Kč) a materiálního vybavení (21.000,-Kč).

29 760,00 Kč

21 000,00 Kč
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Duha Zámeček

Zaměstnanci OS Duha Zámeček se rozhodli realizovat oslavu 10.výročí časopisu Zámeček
uspořádáním zážitkového víkendu, festivalu a turistického výletu. Bude se tedy jednat o dva
víkendy, kterých se zúčastní děti z dětských domovů a bude pro ně vytvořen zajímavý
program. V případě zážitkového víkendu to budou netradiční hry a sportovní aktivity, na
festivalu, který je otevřený veřejnosti budou vystupovat jak známí umělci tak děti z DD a
turistický den bude sloužit jako poznávání české krajiny.

80 000,00 Kč

45 000,00 Kč

Duha Zámeček

Projekt "Správná pětka" probíhá již sedmým rokem. Do projektu je zpravidla zapojeno 4- 5
dětí z pěti dětských domovů v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Tyto děti mají
minimální nebo žádný kontakt se svou rodinou. V některých případech se jedná o děti v nichž
pobyt v domácím prostředí spíše podporuje zahálčivý způsob života. Celoroční projekt je
založený na pravidelném setkávání těchto dětí a realizátorů projektu společně se jejich
rodinami a trávení jejich volného času kvalitním způsobem, který děti bude motivovat.

80 000,00 Kč

35 000,00 Kč

Mosty, o.s.

"Bláznivý závod ještě bláznivějších dětí"- sám tento název slibuje zajímavé strávení
volného času. Akce bude určena dětem ve výchovných ústavech, pro které je
nabídka volnočasových aktivit omezená z důvodu výchovných problémů. Netradiční
závod by se měl stát pravidelně se opakující akcí, která dětem pomůže na pár chvil
zapomenout na ústavní výchovu a "vyřádit se" na závodech. Přínos akce vidím v
setkání jak dětí tak zaměstnanců ústavů, kteří pro podobné aktivity příliš velkou
příležitost nemají.

53 000,00 Kč

22 687,00 Kč

DD Potštejn

V dětském domově v Potštejně se realizován jeden z odvážnějších a náročnějších projektů.
Jedná se o péči o koně, který dětem v dětském domově přináší radost, kterou nemá to štěstí
mít každé dítě. Doposud se o koně děti pouze starají a učí se zodpovědnosti a pracovitosti.
Rozšíření možnosti využití koně na realizaci hipoterapie je podmíněna nákup speciálního
vybavení k této terapii. V rozpočtu DD však na tyto pomůcky nezbývá a proto se s žádostí o
příspěvek obrací na ING WB fond NTM. Dalším rozšířením projektu je pomoc lidem s
postižením a nabídnutí hipoterapie i do jiných ústavů sociální péče. Děti přijdou do styku i s
jinými lidmi, kteří potřebují mnohem větší podporu a pomoc než ony samy a nenásilně tak
budou navedeny na pomoc potřebným a uvědomění si vlastní situace.

80 000,00 Kč

30 000,00 Kč

DD Budišov nad
Budišovkou

Již počtvrté se děti z dětského domova v Budišově budou moci zúčastnit prožitkového tábora.
Volnočasové aktivity, které probíhají v duchu prožitkových her zná většina lidí z tzv.
teambuildingových víkendů. Pro dospělé je to legrace a uvolnění a pro děti něčím mnohem
"větším", přínosnějším. Pro děti jsou tyto aktivity zajímavé a lákavé už jen pro to, že poznají
samy sebe, své kamarády popř. i vychovatele. Změna v postoji k sobě samému i svému okolí
se projevuje už v průběhu těchto pobytů a mají velký vliv na vnímání okolního světa. Tím, že
aktivity probíhají nenásilnou formou hry, je jejich velkým kladem.

70 000,00 Kč

0,00 Kč

DD Frýdlant

Děti z dětského domova mají jedinečnou příležitost si již během pobytu v DD vyzkoušet
bydlení nanečisto. DD má k dispozici jeden byt pro dvě osoby. V tomto bytě budou děti bydlet
a jednou týdně docházet do dětského domova na konzultace s vychovateli ředitele o tom "jak
se jim žije", jaké problémy řeší, co je potkalo, co by chtěly změnit... Hlavním cílem je naučit
děti postarat se "sám o sebe", zacházet s rozpočtem, osvojit si všechny nutné dovednosti
běžného života mimo instituci. Jedná se o přípravu na to, co přijde až odejdou z DD a budou
pokračovat - zpět do rodiny, do domu na půl cesty či do "svého".

44 735,00 Kč

27 235,00 Kč

Integrační tábor pro děti z dětských domovů a dětí z "normálních" rodin je užitečný pro
navázání vztahů mezi vrstevníky, kteří však vyrůstají v odlišném prostředí. Nedílnou součástí
táboru je práce s koňmi ,např. jízda na koni jako terapie, která se významným dílem podílí na
Společenství rančů a stájí relaxaci a uvolnění všech zúčastněných.

200 000,00 Kč

0,00 Kč
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OS MIRET

14 ti denní pobyt zaměřený na rozvoj fantazie a tvořivosti u dětí rómského etnika, ale i pro
děti nerómské. Konkrétně se jedná o děti ze znevýhodněné vrstvy obyvatelstva, které hrozí
sociální propad nebo o děti z dětských domovů či pěstounských rodin. Většina je však ze
sociálně slabých poměrů. Hlavní myšlenou je sblížení rómské a nerómské kultury a nejen jí.
Vyvrcholením čtrnáctidenní práce je koncert, který je velmi oblíben u všech skupin
obyvatelstva. Na tomto koncertě pak děti ukazují, co vše za 14 dní vytvořily a připravily.

100 000,00 Kč

0,00 Kč

pěstouni Jurásková

Žádost o příspěvek na volnočasové aktivity - hra na flétnu(3děti), hra na klavír (2děti), hra na
kytaru (1dítě), výtvarně keramický kroužek (3děti), sólový zpěv (1dítě), taneční kroužek
(1dítě), plavání (3 děti) - 3 děti v pěstounské péči a nákup klavíru, který bude sloužit dětem k
tréninku hry na klavír i doma - cena 35.000,-Kč . Dále pak současně žádají o příspěvek na
školu v přírodě - 4.5000,-Kč
(3 děti).

69 499,98 Kč

39 200,00 Kč

OS Enfances

Tábor určený dětem vyrůstajícím mimo rámec biologické rodiny, který je realizovaný OS
Enfances je specifický zaměřením výhradně na cílovou skupinu dívek ve věku 14 - 17 let.
Téma tábora je informační a "holčičí". Informace z oblasti módy, kosmetiky a kadeřnictví jsou
toho důkazem. Na druhou stranu se na táboře konají i přednášky např. zástupců z řad policie,
kteří upozorňují na možná nebezpečí a s děvčaty je hovořeno i na témata drogové prevence.

80 000,00 Kč

12 000,00 Kč

pěstouka Kubicová

Chlapec umístěný v pěstounské péči své babičky začne od příštího školního roku studovat na
stavební průmyslové škole. Pro toto studium bude potřebovat PC a tiskárnu (20.000,-Kč) , na
který však pěstounce nezbývá. Dále paní Kubicová žádá o příspěvek na mimoškolní aktivity,
a to lyžařský výcvik (2.000,-Kč).

22 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Arkadia Teplice

Organizace Akrádie se zabývá provozem domu na půl cetsy pro osoby s mentálním
postižením či s kombinovanými vadami. Cílem projektu je poskytnou klientům
domácí prostředí a asistenční službou jim pomáhat žít mimo ústav sociání péče.

80 000,00 Kč

0,00 Kč
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celkem přerozděleno

593 472,00 Kč

