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

Žadatel

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

OS Múzy dětem

OS Múzy dětem se již několik let věnují zpestřování volného času dětem v dětských domovech. Formou
různých aktivit s dětmi pracují v rámci určitého projektu ( např. " Život nanečisto" - formou her přiblížen život za
zdmi dětského domova) za pomoci známých osobností.Podaná žádost je konkrétně na pokrytí nákladů s
oslovováním nových dětských domovů v rámci akce MAXIMÚZÁK .

80 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 zaměstnává bývalého chovance DD Chomutov. Tento mladý muž byl
dobrovolníkem v NTM a i v dnešní době nám v případě potřeby podá pomocnou ruku. P. je v Diakonii
Diakonie ČCE - středisko zaměstnán jako pomocný pracovník. Bohužel nemá potřebné vzdělání . Po domluvě s vedením se rozhodl
přes tuto organizaci požádat o rekvalifikační kurz díky kterému by mohl být zaměstnán jako ošetřovatel.
v Praze 5

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

OS Letní dům

OS Letní dům se věnuje pořádání socio-terapeutických pobytů pro děti z vybraných dětských domovů ve
Středočeském, Libereckém a Jihočeském kraji. Cílem těchto pobytů je v dětech posilovat psycho-sociální
schopnosti, které dětem pomohou k získání sebedůvěry a dále jim umožní plynulejší přechod do "normálního"
života. Pobyty jsou vždy tématicky zaměřené a děti se do nich zapisují samy prostřednictvím přihlášek, které
jsou jim na jednotlivé pobyty k dispozici v DD. Ve sdružení pracují mladí, kreativní lidé, kteří mají svou práci
velmi rádi a jejich nadšení je na jejich práci znát.

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

SNRP

Středisko náhradní rodinné péče poskytuje služby a informace žadatelům o adopci, pěstounským rodinám a
osvojitelům. Jejich záslužná činnost na poli náhradní rodinné péče je veliká. Jejich projekty se snaží řešit
tíživou situaci na poli nrp v naší republice.
Projekt , na který je podána tato žádost je velmi rozsáhlý. V
krátkosti představím jednotlivé aktivity : pravidelné volnočasové aktivity pro děti z 9-ti DD, věk 3-18 let; 5x
ročně setkání a prožitkové hry (příprava na život), věk 14-18let; 1x měsíčně realizace klubu osvojitelů a
pěstounů, práce s převážně romskou populací, pomoc náhradním rodinám s především s výchovnými a
vývojovými problémy - práce sociálních asistentek ,věk 1-18let;

80 000,00 Kč

0,00 Kč

DD Dagmar

Pro děti je jednou z možných forem relaxace právě tanec. Mohou tak dát najevo své emoce a zároveň se
pobavit. Mnoho dětí v dětský domovech se věnuje tanci. Ať už v nějakém kroužku nebo individuálně. Věnují
modernímu tanci, ale i klasickému tanci.

17 000,00 Kč

4 900,00 Kč

6 500,00 Kč

6 500,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

7 000,00 Kč

7 000,00 Kč
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8

Chovankyně z DD Krupka žádá o příspěvek na řidičský průkaz. Získání řidičského průkazu je velmi důležitý
dívka z DD Krupka Lucie pro pracovní uplatnění. Omezené rozpočty dětských domovů (rozpočet na "hlavu") nedovolují velkou finanční
spoluúčast.
M.

pěstounka Marcela
Bělanská

S touto pěstounskou rodinou NTM spolupracuje již několik let. Děti v této rodině jsou vedeny k hudbě již od
doby, kdy do ní byly umístěné. Jejich talent je velký a tak se dostavují i první úspěchy v podobě koncertů.
Příspěvek na školné v lidové škole umění je tedy opravdovou pomocí.

DD Hora Sv. Kateřiny

Tomáš Valenta žádá o příspěvek na školné na SŠ EDUCHEM - výuka je zaměřena na výpočetní techniku. Z
důvodu nízkého rozpočtu se nemůže dd příliš finančně podílet na placení školného. Bohužel ani rodiče v
tomto směru nebývají tak sdílní a tak je potřeba hledat prostředky jinde. Středoškoláků je v dětských
domovech nemnoho a tak by jejich podpora měla být velká.

Člověk v tísni

Tento projekt je zaměřený na vzdělávání rómských dětí přímo v rodině. Zároveň bude prováděná terénní
práce s rodinou. Konkrétně motivace rodiny k tomu,aby se výrazně změnil postoj ke vzdělání rodičů
samotných. Tuto práci bude vykonávat jedna pracovnice po dobu jednoho roku v lokalitě Libčice nad Vltavou,
kde není příliš pokrytá síť terénních pracovníků. Pobočka Společnosti Člověk v tísni se zabývá hlavně prací s
rómskými rodinami v ghettech velkých měst. Snaží se o jejich postupné resocializaci a zapojení do
společnosti. Je to práce nelehká,ale za to velmi záslužná. Jedná se tedy o prevenci v oblasti rodiny. Díky práci
těchto pracovníků se děti vracejí zpět ke svým rodinám a v menší míře jsou děti odebírány.

43 916,00 Kč

43 916,00 Kč

OS RESOCIA

Projekt této organizace se zaměřuje výhradně na práci s dětmi ve VÚ a DDŠ Dřevohostice . Jedná se o
nácvik běžných domácích prací. Kvůli zvýšené opatrnosti ve výchově těchto problémových dětí je ve VÚ a
DDŠ zaveden jasně daný režim. Děti nemají možnost si sami připravovat jídlo, učit se hospodařit s penězi a
další běžné činnosti nad kterými se v našich životech ani nepozastavíme. Projekt bude probíhat roka žádost je
podána na vybavení kuchyňky, na náklady spojené s nákupem surovin a odměna pro pracovnici OS.
viz.žádost

23 000,00 Kč

0,00 Kč

Centrum pro rozvoj
rodiny a zdravého
životního stylu

Jedná se o zřízení a běh webových stránek, které budou sloužit k odborné pomoci dětem, které se ocitnou v
tíživé životní situaci nebo mají problém, na který samy nestačí. Bude zde i poradna pro děti z DD, které se
nechtějí obracet na zaměstnance domova z jakéhokoli důvodu. Stránky budou také zaměřené na
protidrogovou prevenci v e spolupráci s Drop-in o.p.s.

90 000,00 Kč

0,00 Kč

OS Mikádo

Občanské sdružení chce pomoci s výukou a vyplněním volného času dětem Diagnostickém ústavu
Bedřichovice a v Klokánku na Praze 8. Vzdělávání : jedenkrát týdně 45 min. pomoc při přípravě do školy;
jeden dobrovolník s jedním dítětem; zároveň by byl dobrovolník i v kontaktu se školou. Volný čas : dva výlety a
ve bývajících termínech výtvarná, sportovní umělecká činnost. Žádají o příspěvek na materiální vybavení,
jízdné a vstupy, pracovní kapacity.

64 780,00 Kč

30 000,00 Kč

FOD - pobočka Opava

Jedná se o projekt zaměřený na podporu biologické rodiny v regionu Bruntál. Tato práce je mnoho tvárná a
také velmi náročná. Pobočka FOD se snaží o začlenění rodin zpět do společnosti a napravit nedostatky v
rodinách. V případě nařízení ústavní výchovy či soudního dozoru je snaha o zachování kontaktu rodiny s
dítětem a o jeho návrat zpět do rodiny. Žádají o pokrytí nákladů : materiální vybavení, služby a mzdy, viz.
žádost.

247 000,00 Kč

0,00 Kč
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Přidělená částka

Dětský domov cup

2

7

Požadovaná
částka

Tato nezisková organizace v letošním roce realizuje řadu sportovních soutěží pro děti z 38 dětských domovů z
celé ČR. Jedná se o tyto aktivity stolní tenis - leden , halový fotbal - březen, běžecký trojboj - květen a
cyklistický závod - říjen. V podrobném popisu projektu je uvedeno na jaký typ výdajů budou případné
poskytnuté prostředky poskytnuty ( např. ubytování, doprava, ceny - sklad NTM, pronájmy prostor, ...).
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Účel

13
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OS LOGO

Diagnosticko-terapeutické pobyty v tomto zařízení slouží především k odstranění komunikačních poruch řeči.
Pro pobyt v tomto zařízení jsou vybírány děti z dětských domovů z celé ČR. V minulosti tento pobyt proběhl
jednou a jeho účinek byl znatelný. Je však nutné podotknou, že na úplném zlepšení má dále podíl práce
vychovatelek a logopedů v místě, kde je dítě umístěno v DD. Žádají o pokrytí výdajů spojených s pobytem dětí
v OS LOGO.

194 000,00 Kč

0,00 Kč

Husitský dětský domov
s chráněným bydlením
v Dubenci u Příbrami,
o.p.s.

Pan ředitel se snaží zkvalitnit pobyt dětem v DD a zároveň vyřešit jejich problémy s výukovými nedostatky (
dyslexie, poruchy pozornosti, logopedická cvičení). Žádají o materiální vybavení: výukové programy, pracovní
listy pro grafomotorický rozvoj, dyslektické čítanky, bzučák, CD-výukové programy (říkadla, písničky) cestovné
služby: pracovní kapacity: logoped 1 x týdně 6 hod po dobu 9 měsíců á 200,- Kč/hod ; speciální pedagog: 2 x
týdně 3 hodiny po dobu 9 měsíců á 200 Kč/hod.

95 000,00 Kč

65 000,00 Kč

Střep o.s.

Projekt je zaměřen na poskytování služeb rodičům dětí, které se týkají obsahu i formy rodinného a sociálního
života, což jsou nejčastější důvody odebírání dětí do DD. Práce je dlouhodobá a velmi náročná. Jedná se však
o účinnou prevenci, která zabraňuje odebrání dítěte z rodiny a pokud je již dítě odebráno je jedinou variantou
jak dítě vrátit zpět do původní rodiny. Žádají o : podíl na nájemném a službách s ním spojených,podíl na
cestovném za jízdy za klienty, podíl na ekonomických a auditorských službách a podíl na mzdových
nákladech.

200 000,00 Kč

80 000,00 Kč

IMPULS

Sdružení IMPULS má několikaletou zkušenost s aplikací terapeutických, výchovně vzdělávacích, aktivačních a
motivačních programů za pomoci terapeutických zvířat. V letošním roce by rádi svoje služby rozšířili o dětské
domovy ve Zlínském kraji. Jsou možné dvě varianty buď, že děti budou dojíždět do zařízení nebo pracovníci
budou se zvířaty děti navštěvovat v domovech. Žádost je tedy na pokrytí nákladů s dopravou, dovybavení
terapeutické místnosti, finanční odměny asistentům a pořízení nových terapeutických zvířat.

95 400,00 Kč

50 000,00 Kč

Zařízení pro děti-cizince

V tomto zařízení jsou umístěné děti žadatelů o azyl z politického důvodu. Jedná se tedy o děti umístěné v
ústavní péči. Děti z cizích zemí chtějí pokračovat ve vzdělávání, které započali v zemi původu
(Kongo,Kamerun). Ideální variantou by bylo Francouzské lyceum, ve kterém probíhá výuka ve francouzštině.
Bohužel školné je příliš nákladné a tak jsou děti integrovány do gymnázia Sv. Čecha, kde je školné
přijatelnější.

29 000,00 Kč

0,00 Kč

pěstounka Hortenzie
Káňová

Pěstounská rodina žádá o uhrazení několika položek z jejich rodinného rozpočtu. Jedná se o lyže a boty pro 4
děti, dojíždění do spec. humanitární školy pro 1 dítě , LŠU - nákup kytar pro 3 děti a hasičský tábor pro 3 děti.

46 000,00 Kč

30 000,00 Kč

pěstounka Jovanka
Rýglová

Pěstounská rodina žádá o uhrazení nákladů spojených s LŠU - Jičín - výtvarná výchova pro 2 děti, hudební
výchova pro 3 děti, nákup flétny a nauka pro 3 děti, keramika pro 3 děti a speciální pomůcky pro 5 dětí.

11 700,00 Kč

11 700,00 Kč

22

pěstounka Mgr.
Magdaléna Skřivánková

Paní Skřivánková má v péči jednu dívku. Ta by ráda navštěvovala kurz angličtiny. Vzhledem k tomu, že má
p.Skřivánková dceru je složité na kurz ušetřit. Mohla by jej zaplatit pouze jedné z dcer a to jí přijde
nespravedlivé. Jedná se tedy o pokrytí nákladů se školným pro dívku v pěstounské péči.

3 980,00 Kč

3 980,00 Kč

23

dívka z DD Valašské
Klobouky Lenka S.

Dívka z DD Valašské Meziříčí žádá o podporu na úhradu školného na Střední sociálně-právní škole. Už jen to,
že dívka sama zažádala o podporu je jasným znamením, že má o studium velký zájem.

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Rodina Sv. Zdislavy,
občanské sdružení

Jedná se o setkání pěstounských rodin, které má za účel pěstounům umožnit promluvit o svých problémech s
odborníky, podělit se o své zkušenosti s "nováčky" a společně s dětmi se věnovat aktivitám, které stmelí jejich
rodiny. Je to velmi zajímavý projekt. Bohužel organizaci nepodpořil sponzor, který podporu slíbil a tak je celá
akce ohrožena. Organizace tedy žádá o prostředky na zajištění této akce.

38 000,00 Kč

38 000,00 Kč

pěstounka Květa
Cermanová

Pěstounská rodina žádá o podporu na úhrada školného pro 2 děti, nákup multifunkční tiskárny,
ozdravný pobyt pro 1 dítě, úhradu homeopatické léčby pro 1 dítě a školné fotbal, basket + sportovní
vybavení pro 3 děti.

30 400,00 Kč

15 000,00 Kč
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celkem přerozděleno

628 996,00 Kč

