1. grantové kolo ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové 2008
Evidenční
číslo
1

Žadatel

Požadovaná
částka

Přidělená částka

DD Hora Sv. Kateřiny

Úhrada školného na SŠ EDUCHEM obor Mechanik
elektronik.

8 000,00

4 000,00

Sdružení rodičů dětí
diabetiků

Sdružení pořádá letní ozdravný tábor, kterého se zúčastní i
jedna dívka z dětského domova v Přerově. Náplň tábora je
specifická na základě speciálních požadavků dětí s
diabetem. Počínaje stravováním i aktivitami se jedná o
netradiční pobyt, při kterém se děti o své nemoci mohou
dovědět více. Lucinka má také možnost strávit čas s dětmi,
které nejsou umístěné v ústavní výchově, což může být
pozitivním "povyražením".

3 300,00

3 300,00

DPL Louny

Dětem v Dětské psychiatrické léčebně se vedení snaží
zajistit volnočasové aktivity ve formě zájmových kroužků.
Bohužel v rozpočtu se na tyto aktivit nenalézá prostor, a tak
se obrátili s žádostí do ING WB fondu NTM. Jedná se o
taneční kroužek, literárně-dramatický kroužek a cyklická
výuka hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

46 500,00

Dětský ranč Hlučín

Hipoterapie pro děti s Dětskou mozkovou obrnou,
Roztroušenou sklerózou, s psychickými poruchami a
poúrazovými stavy.

pěstouni Švestkovi

Pěstounská rodina žádá o příspěvek na úhradu zájmových
kroužků pro 3 děti v pěstounské péči. Jedná se o příspěvek
na kroužek klavíru a keramiky.

pěstouni Krausovi

Pěstounská rodina se na ING WB fond NTM obrátila s
žádostí o příspěvek pro 3 děti v pěstounské péči. Celkem
čítá rodina sedm členů a tak pokrytí všech nákladů spojené
s volný časem je náročné. Žádost se týká nákladů na : letní
tábor, kroužek keramiky, modelářství a hasičský kroužek.
Žádost se též týká příspěvku na pomůcky na kroužky.

15 000,00

15 000,00

pěstouni Köblovi

Köblovi žádají o příspěvek na úhradu školného ve speciální
škole, v lidové škole umění, příspěvek na jízdné a na nákup
dioptrických brýlí. Příspěvek je určen pro dvě děti v
pěstounské péči.

16 800,00

10 800,00

pěstouni Mihalovi

Pěstouni Mihalovi žádají o příspěvek na úhradu
volnočasových aktivit pro 2 děti v pěstounské péči. Jedná se
o kroužky : Florbal a soustředění, angličtina,
letní tábory a lyžařský výcvik.

10 000,00

10 000,00

OS ISIS

Občanské sdružení ISIS organizuje poradensko-vzdělávací
pobyty pro pěstounské rodiny. Pobyty mají dlouholetou
tradici a jejich popularita je mezi rodinami velká. V průběhu
pobytu se odbornící věnují samostatně dětem i rodičům a
součástí je také skupinová práce rodin jako celků. Příspěvek
bude využit na náklady spojené s ubytováním, stravou a
spotřebním materiálem.

20 000,00

20 000,00

Občanské sdružení se zabývá volnočasový aktivitami
náhradních rodin. Rodina Dietrichových se stará o celoroční
organizaci těchto akcí a jejich úsilí o to, aby volný čas dětí a
OS Pěstounské rodiny jejich náhradních rodičů byl kvalitní, je znát. Žádost je určena
kraje Vysočina
na pokrytí nákladů vodáckého pobytu a nákupu kánoí.

79 000,00

27 000,00

Podpora projekt "Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou" v
dětských domovech. Cvičitelka Hanka Kynychová navštíví v
průběhu roku 3x všechny děti aby je naučila sportovní
sestavu aerobiku, ve které se v listopadu 2008 utkají v Praze
ve finále. Kromě kategorie aerobik budou zajištěny další
disciplíny, a to hip hop (pod vedením pana Stašíka),
orientální tanec (pod vedením paní Černé) a hra na hudební
nástroj (pod vedením pana Vondráčka). Účastnící ze všech
disciplín se sjedou na podzimní závody v Praze, záznam
tohoto finále odvysílá TV Nova.

231 700,00
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OS DD v pohybu

210 000,00

9 000,00

-

9 000,00

-

12

Trialog

13
Duha Zámeček - zeď

14
Duha Zámeček Duhový den

Projekt s názvem "SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PSYCHOLOGŮ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE" je ve své
podobě ojedinělý. Psychologická služba v oblasti náhradní
rodinné péče vyžaduje specifické znalosti, které se ve
studijních programech vysokých škol nevyučují. V
neziskových organizacích často pracují noví absolventi
psychologie, někdy bez zkušeností a specifické přípravy pro
tuto službu. OS nabízí pilotní projekt specifického vzdělávání
psychologů pracujících v neziskových organizacích o oblasti
náhradní rodinné péče.
Třetí ročník projektu "Za zdí je živo" volně navazuje na
předchozí roky. Jeho zaměření je na vyhledávání a podporu
talentovaných dětí z dětských domovů. Nejnadanějším
dětem je umožněna vlastní seberealizaci. Hlavní částí
projektu je akce Podzim Haklbery Fina s pracovními dílnami
a zajímavými lektory.
Jedná se o dětský den naruby uprostřed největšího
havířovského panelákového sídliště Šumbark.
Program, soutěže i kulturní vystoupení zajišťují a organizují s
pomocí vedoucích především děti z dětských domovů, děti z
rodin se baví a užívají si.Vysoce integrační projekt, zvýšení
sebevědomí dětí z DD, představení šikovných a
talentovaných dětí na veřejnosti.

79 540,00

-

70 000,00

-

40 000,00

40 000,00

Duha Zámeček - 5

Celoroční hry Zámečku 2008 jsou tradičně vyhlašovány v
časopise Zámeček. Děti plní celý rok úkoly, jejich
vyhodnocení zasílají do redakce, která v Zámečku
zveřejňuje průběžné výsledky. Soutěž končí finálovým
víkendem pro nejlepší soutěžící.
Pro rok 2008 jsou, po konzultaci s vychovateli, přidány dvě
nové soutěže - pro straší a pro mladší děti.
Správná pětka připravuje děti z DD do života. Správnou
pětkou rozumíme oddíl dětí z dětských domovů z
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Hlavní aktivity se
odehrávají na víkendových výpravách do přírody, kde se děti
učí (často v "drsných" podmínkách) jednat samostatně a
starat se samy o sebe.
Integrační část projektu spočívá v zapojení několika dětí z
rodin. Zároveň některé akce S5 probíhají na akcích s jinými
oddíly, kde jsou děti z běžných rodin.

80 000,00

40 000,00

Duha Zámeček Hejrup

Projekt "Práce není legrace - Hejrupáci" má děti z DD naučit
jak pracovat a zapojit se do běžného života. Realizace bude
probíhat na brigádách, na akcích v přírodě i ve firmách a na
společných integračních akcích s dětmi z rodin. Děti se
nebudou učit , jak si mají vyplnit formuláři na úřadu práce. výtěz hlasování zaměstnanců ING

40 000,00

40 000,00

OS Lepší život

Letní pobyt pro děti žijící v rizikových rodinách. Výběr dětí je
na základě výstupů od sociálních kurátorů a výchovných
poradců na základních školách. Cílem programu je pozitivně
působit a stabilizovat rizikové chování mládeže.

80 000,00

pěstounka Zemčíková

Paní Zemčíková žádá o příspěvek na letní tábor pro chlapce
v pěstounské péči. Tábor je organizován Fondem
ohrožených dětí.

2 500,00

2 500,00

Martin Gregor

Martin se na nadaci obrací již podruhé. Jeho žádost je
směřovaná na podporu jeho studia na VŠ báňské fakulta
bezpečnostní inženýrství. Na studiích se Martinovi vede
velmi dobře a studium je mu potěšením.

17 500,00

17 500,00

pěstouni Těthalovi

Paní Těthalová žádá o nadační příspěvek na školné v ZUŠ a
na školné na Hotelové škole. Na ZUŠ děti navštěvují tyto
zájmové kroužky : zpěv, příčná flétna, výtvarný kroužek,
klarinet, bicí a klavír.

12 000,00

12 000,00

DD Vizovice

Příspěvek na tradiční putovní tábor, který se uskuteční v
letních měsících. Tábor se dětem velmi líbí , neboť jeho
náplň "putování" je v rámci nabídky táborů, méně obvyklý.

30 500,00

15 000,00

Husitský DD

Finanční příspěvek na plat sportovního instruktora /
pomocného vychovatele v dětském domově v Dubenci u
Příbrami, který by měl celoročně organizovat občasné
víkendové programy se sportovním zaměřením, doprovázet
děti do sportovních klubů a zájmových kroužků v Příbrami a
o letních prázdninách organizovat volnočasové aktivit a být
výpomoc za vychovatele, kteří čerpají dovolenou.

70 200,00

OS Přátelé DD
Chomutov

Tematický letní tábor s názvem "Poznáváme naší historii s
Aloisem Jiráskem" navazuje na tradici pořádání těchto
táborů tohoto sdružení. Tábor je určen pro děti a mládež z
DD a ŠJ Chomutov. Cílem tábora je děti provést českou
historií od příchodu Praotce Čecha až po události s
"mladším" datem.

30 600,00

15

Duha Zámeček - hry

16

17
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24

80 000,00

-

-

-

30 600,00

25

Příspěvek na lázeňský pobyt pro chlapce v pěstounské péči,
který díky plicní slabosti již od tří let tento pobyt absolvuje. S
příchodem novely zákona o zdravotnictví však rapidně
stouply náklady na tento pobyt a paní Petrásková se proto
obrátila na NTM. Dalším předmětem žádosti je příspěvek na
nákup několika komponentů dětského hřiště na zahradu, kde
pěstounka Petrásková si děti hrávají.

16 680,00

SK Volejbal

Příspěvek na dopravu na 43.ozdravný pobyt členů
klubu.Sportovní klub je nedílnou součástí největšího projektu
primární prevence dětské kriminality v ČR - Volejbalové
školy Praha, která vyhledává a integruje nikde nezapojené
děti a těm garantuje odbornou výchovu do dospělosti.
Projektem dosud prošlo přes
15 000 dětí v Praze a
náklady na zajištění chodu projektu nebyly nikdy podpořeny
státem. Součástí každoroční péče o děti je pravidelný
ozdravný pobyt u moře v Itálii (Bilione), jehož se dosud
zúčastnilo přes 8000 dětí.

150 000,00

-

SK Xtream

1.ročník festivalu se vydařil, a tak se organizátoři rozhodli
pokračovat. Festival Out of Home se bude, jako v loňském
roce, konat v květnu. Předmětem žádosti je příspěvek na
ubytování, stravu a program pro účastníky z řad dětí z
dětských domovů.

300 000,00

-

Podpora volnočasových aktivit dětí v náhradní rodinné péči.
Možnost navštěvovat zájmové kroužky přispívá k lepšímu
začleňování znevýhodněných dětí do společnosti a k
všestrannému rozvoji jejich dovedností a zájmů, rovněž je
důležitým faktorem při utváření dětské osobnosti. Podpora
doučování přináší náhradním rodinám velkou úlevu,
individuální péče přispívá k lepšímu prospěchu dětí ve škole.
Nadační fond Rozum a Podpora volnočasových aktivit má velmi pozitivní dopad jak
Cit
na děti samotné tak na život celé náhradní rodiny.

99 670,00

-

26

27

28

ACET

Organizace ACET se zabývá osvětovou činností v oblasti
prevence viru HIV a nemoci AIDS, dále prevenci nechtěného
těhotenství, atd.… přednášky jsou prováděny zajímavou a
chytlavou formou a vedou zúčastněné k zamyšlení nad svým
sexuálním chováním, nad svým sebepojetím a
sebehodnocením

OPS při NTM

Podpora projektu "Jarmarky" pro rok 2008

29

30

celkem přerozděleno

1 680,00

55 000,00 Kč

55 000,00

125 000,00 Kč

125 000,00

478 380,00 Kč

