Číslo
žádosti

Žadatel

Účel

Požadavek (Kč)

Podpořit
(částka v
Kč)

2. grantové kolo ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové

Soukromý dětský
domov Markéta

Kurz potápění pro čtyři děti z DD, konkrétně se jedná o sportovní potápění;
kurz zahrnuje 5 hodin potápění v bazénu, 5x 1,5 hod teorie, 4x ponor ve volné
přírodě. Na základě úspěšně složených zkoušek, pak děti získají celoživotní
certifikát k výuce potápění s celosvětovou platností. Jedná se o investici do
jejich vzdělání a rozšíření možnosti získat zajímavé zaměstnání

22 800,00

11 400,00

pěstoun Pavelka

Školné pro dvě děti (jedno v pěstounské péči a druhé osvojené) na soukromé
základní škole; z příspěvku budou hrazeny nejen náklady spojené s výukou a
výchovou dětí ve škole, ale také nákup učebnic a učebních pomůcek.

19 200,00

5 000,00

Jakub Kašuba

Po dosažení plnoletosti chce Jakub odejít z dětského domova a dále studovat
na průmyslové střední škole v Letohradě obor elektrikář pro slaboproud.
Vzhledem k tomu, že Jakub nemá žádné příjmy, žádá o podporu pokrytí
nákladů spojených s nájmem, školními pomůckami, dojížděním do školy,
stravou a jinými výdaji (telefon, připojení k internetu, zájmová činnost apod.).
1. ročník ukončil Jakub s vyznamenáním a rád by školu úspěšně dokončil.

200 000,00

pěstounka Vinklárková

Nikola, která je v pěstounské péči paní Vinklárkové, v letošním roce nastupuje
do 1. ročníku na SOU v Kyjově do oboru Kuchařské práce. Náklady spojené s
dalším vzděláváním jsou pro rodinný rozpočet určitou zátěží. Z příspěvku bude
hrazeno: ubytování a strava během školního roku, dále pomůcky, které budou
potřeba při nástupu do učení.

20 000,00

20 000,00

Střední zdravotnická
škola

Jazykový kurz angličtiny a adaptační kurz pro studentku 1. ročníku Střední
zdravotnické školy (dále jen SZŠ). Pavlína vyrůstala v dětském domově, nyní
ukončila nematuritní obor ošetřovatel na SZŠ. Před začátkem školního roku by
ráda absolvovala jazykový kurz, který jí pomůže osvěžit nabyté vědomosti po
prázdninách a adaptační kurz pro seznámení s třídou. Invalidní důchod, který
Pavlína pobírá kvůli svému těžkému zrakovému postižení, nedostačuje na
pokrytí těchto nákladů.

2 100,00

2 100,00

pěstounka Rýglová

Volnočasové aktivity, zájmové kroužky a nákup školních pomůcek pro pět dětí
(1 z dětí je osvojené). Děti jsou rozvíjené po všech stránkách a tak se ve
výčtu aktivit nachází: hra na flétnu, keramický kroužek, plavání, judo a
výtvarný kroužek.

24 500,00

24 500,00

pěstounka Skarková

Podpora volnočasových aktivit 7 dětí (z toho dvě vlastní) je velmi náročný
úkoly hlavně po finanční stránce. Děti se věnují hře na klavír, kytaru,
zobcovou a altovou flétnu, klávesy klasické i varhany a bicí. Do hudební části
je v neposlední řadě i zpěv a jednou z poslední je výtvarný kroužek. V žádosti
jsou zahrnuty i školní pomůcky, pomůcky na ZUŠ, jízdné do školy a letní
tábory na rok 2009.

35 000,00

25 000,00

Lenka Křídlová

V Dětském centru Veská se nacházejí nejen dětičky, ale také nezletilé
maminky, které se svých ratolestí odmítly vzdát a vydaly se na ne zrovna
lehkou cestu mateřství. Lenka se rozhodla, v rámci svého pobytu v zařízení,
vyučit, a to na SOU v Pardubicích v oboru prodavačka smíšeného zboží. V
Lenčiných možnostech není hradit si školné sama. Lenka má skoro roční
holčičku.

14 000,00

14 000,00
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-

Adéla je též se svým miminkem, sedmiměsíční holčičkou, v Dětském centru
Veská. V letošním roce též nastoupí na učební obor prodavačka smíšeného
zboží na SOU v Pardubicích. Pro Adélu je školné příliš vysoké a tak se obrátila
na ING WB fondu NTM s žádostí o příspěvek.

14 000,00

14 000,00

Juráskovi jsou početná rodina s pěti dětmi (dvě děti vlastní), která je velmi
aktivní. Žádají o podporu zájmových aktivit svých svěřených dětí: flétna,
plavání, keramika, zpěv, výtvarný kroužek, taneční a jízda na koni. Všechny
tyto zájmy jsou finančně náročné a v případě podpory budou "ušetřené"
prostředky investovány do úpravy domu.

15 000,00

15 000,00

Dětský domov žádá o příspěvek na letní tábor, který proběhl v létě 2008.

66 300,00

-

Čia Čekija

Projekt Bio…TriJO!...To be continued… je zaměřený na rozvoj komunikačních
schopností dětí v DD Pyšely, jak v českých podmínkách, tak i v zahraničí.
Součástí celoročního projektu je práce s mladými lidmi z DD na aktivitách,
které jim umožní rozvoj jich samotných např. využívání medií typu film,
fotografie, tvůrčí psaní, dále pak příprava na možnost na samostatnou práci v
jiných projektech v rámci zahraniční dobrovolnické služby, příprava třídenního
pobytu, kde se děti opět setkají s dětmi z DD z Polska a Litvy a v neposlední
řadě vytvoření zázemí v DD pro dobrovolníka ze zahraniční, který by byl do
projektu též částečně zapojen.

63 000,00

-

OS Letní dům

Sociální rehabilitace pro děti a mladé lidi z dětských domovů - pokračování v
projektu. Hlavním cílem projektu je posílení souboru psycho-sociálních
dovedností dětí a mladých lidí z dětského domova, které jim umožní získat
pozitivní postoj k sobě samému a vědomí vlastní hodnoty. "Usilujeme o
všestranný osobnostní rozvoj dětí v ústavní péči, směřující k následnému
adaptovanému přechodu do samostatného života." Práce s dětmi probíhá na
bázi arteterapie, muzikoterapie a ergoterapie. Dětem je věnována maximální
pozornost a péče, což z Letního domu dělá netradiční a ojedinělou službu.

80 000,00

Husitský DD

V letošním roce by vedení DD rádo dopřálo dětem něco netradičního, avšak
finančně náročného, a to pobyt na horách. Z rozpočtu DD není možné tuto
aktivity zcela zajistit. Pobyt dětem přinese nové zážitky a hezké vzpomínky,
které je budou provázet celý život.

42 600,00

DD Lety

Taneční pro 7 dětí a hipoterapie pro 13 dětí.Taneční, kromě společensky
výchovné funkce, děti z DD srovnává s vrstevníky z běžných rodin, umožňuje
jim pozitivní kontakt s nimi – a s životem mimo ústav obecně. Dotace
zřizovatele však náklady sama nepokrývá. Na základě půlroční zkušenosti s
hiporehabilitací, která doplnila terapie ke zmírnění následků prožitých traumat,
je vytipováno minimálně 10 dětí pro nadcházející školní rok, a 3 děti, pro které
by bylo efektivní chodit do jezdeckého kroužku.

78 890,00

1. Sportovní občanské
sdružení - DD Cup

7. ročník cyklistického závodu pro dětské domovy, spojený se školením o
pravidlech silničního provozu a vědomostními testy, které dětem připraví
Městská policie a Besip. Závod je součástí celoroční soutěže o nejvšestrannější
dětský domov - Dětský domov cup 2008. Závodit a školit se budou děti z 32
dětských domovů.

80 000,00

Dům tří přání, o.s.

Žádost je směřována na podporu tří několikadenních sportovních a relaxačních
pobytů v přírodě pro děti v Azylovém domu Přemysla Pitra pro děti v Praze.
Dům tří přání má od spolupracující organizace bezplatně (resp. za cenu vody a
energií) k dispozici rekreační objekt v Orlických horách, příspěvkem z ING
Wholesale Banking fondu bude hrazena jednak část ceny vody a energií,
jednak část ceny dopravy a stravy pro děti a vychovatele. Každého pobytu se
zúčastní 7 dětí.

29 400,00

Klub dětem, o.s.

Dobrovolnické spolupráce pro děti umístěné v kojeneckém ústavu Veská u
Sezemic. Prostřednictvím dobrovolníků z řad mládeže (sekundární cílová
skupina) poskytuje projekt těmto nejmenším jistotu pravidelných setkání,
náručí, aktivní pozornosti a soustředěné péče. Podnětem projektu byla
nemožnost poskytnout těmto dětem plnohodnotnější citové zázemí personálem
a nepravidelnými dobrovolnickými aktivitami, i zájem obou stran.

80 000,00

37
Adéla Marková
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pěstounka Jurásková
DD a ŠJ Hora Sv.
Kateřiny
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60 000,00

-

78 890,00

-

29 400,00

-

DD Uherský Ostroh

Dětský domov každoročně vytváří vlastní kalendář. Ten je sestaven z
fotografií, kreseb a situací prožitých dětmi a dospělými v DD. Je výrazem
pestrého života dětí a zaměstnanců, propaguje smysluplně naplněný život dětí
a práci zaměstnanců v DD. Je nejen pomůckou pro plánování činnosti každého
všedního den, ale také pěkným doplňkem do interiéru bytu či kanceláře.

27 500,00

Martin Gregor

Martin studuje 4. rokem Vysokou školu báňskou v Ostravě. Příspěvek bude
využit na zaplacení ubytování, stravy, cestovného a učebních pomůcek.

35 000,00

OS Mania

Občanské sdružení MANIA je jednou z romských nevládní a neziskových
organizací v Ústeckém kraji založena v roce 2001 v Chomutově. Významnou
činností MANIE 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 činností o.s. MANIA je provozovaní nízkoprahového centra Sluníčko pro
děti z těchto rodin. V rámci strategického plánu se počítá s rozšířením činnosti.
Žádost se vztahuje k podpoře činnosti komunitního centra Sluníčko.

OS Mikádo

Projekt Veselé učení III. je zaměřen na zlepšování školních výsledků a vztahu
ke vzdělávání u dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních. Zároveň se projekt
snaží o další rozvoj osobnosti dítěte, především formou volnočasových aktivit.

SK Xstream Racing os

OUT of HOME hudebně sportovní festival zaměřený na podporu dětí z
dětských domovů a projektů, které se na odborné úrovni věnují integraci
těchto dětí do společnosti ve chvíli, kdy domovy opustí. V současné době
hledají finanční prostředky na zajištění ubytování a stravy v průběhu
sportovního dne pro děti z DD.

Miloš Nguyen

Příspěvek na školné v roce 2008/2009 na Metropolitní univerzitě Praha, o. p.
s. , obor „obor mezinárodní vztahy a evropská studia“. Miloš studuje na této
vysoké škole druhým rokem a obsah studia naplňuje všechna jeho očekávání.
Na ING WB fond NTM se obrací opět po roce a žádá o příspěvek na úhradu
školného.
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CELKEM

230 000,00

80 000,00

230 000,00

55 000,00

1 544 290,00 Kč

-

35 000,00

-

60 000,00

-

55 000,00

449 290,00 Kč

