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

27

28

29

Žadatel

vedení dětského domova chce dětem zprostředkovat kvalitní
vzdělávání nad rámec školní výuky - kurz anglického jazyka
v jazykové škole v Příbrami; vzhledem ke speciálním
vzdělávacím potřebám dětí je domluvena spolupráce s
logopedem, která již v loňském roce "přinesla své ovoce";
další podpůrnou činností, která dětem pomáhá jsou i
grafomotorické kurzy, kde se děti učí správně psát;
Husitský dětský domov rozhodování zam ěstnanců ING WB
při dětské domově vznikl také dům na půl cesty; pro klienty v
tomto typu zařízení je nutné zajistit mo žnost dalšího
vzdělávání, které bude pro jejich uplatn ění na trhu práce
jedním z hlavních - jazykový kurz, kurz práce na počítači ;
dále jsou do projek tu zahrnuty i volnočasové aktivity, které
mají klienty naučit kvalitně trávit svůj volný čas a také přispět
Husitský dětský domov k jejich společenskému vzdělání - kurz společenského
- dům na půl cesty
chování; taneční kurz, zimní a letní pobyt, k ulturní akce
divadelní agentura K řesadlo, složená ze tří divadelnic, hraje
pro děti již rok; zaměření tohoto spolku je spíše na děti v
nemocnicích, zák ladních školách či ve školkách; členky
souboru by rády zavítaly i do zařízení ústavní výchovy a
zpestřily tak dětem čas trávený v dětském domově; projekt je
plánován na rok a výběr dětských domovů proběhne na
DA Křesadlo
základě závěrů grantové komise

30

OS Čija Čekija

31
Federace dětských
domovů
32

Účel

Miloš Nguyen

33
OS Múzy dětem - PC
hra Život nanečisto

občanské sdružení se zabývá prací s mláde ží v dětském
domově v Pyšelech; pro děti z tohoto dětského domova
organizují zajímavé volnočasové aktivity, které rozvíjejí
hlavně jejich lidskou stránku; spolupráce se zahrani čními
dětskými domovy a možnost se s nimi v idět dětem dává
možnost poznat, že "znát" cizí jazyk je důležité pro jejich
budoucnost a možnost setkávat se s dětmi v podobné
situaci,ale z jiné zem ě, jim umožňuje pohlížet na svůj životní
příběh z jiného úhlu; před dvěma lety byla tato ak tivita
podpořena ze zdrojů NTM na doprav u na sraz do Litvy;
doprava 24.000,-Kč, ubytování a stravování 15.000,-Kč
úhrada dopravy na Mezinárodní závody dětí z dětských
domovů z Čech, Slovenska a Maďarska, které se budou
konat na Slovensku ve Svitu; ČR bude reprezentov at 40 dětí,
které byly nominovány na základě celostátních záv odů; v
předchozích letech se zástupci z ČR umístili vždy na
stupních vítězů a pro děti je toto mezinárodní utk ání
významné pro získání sebedůvěry a možnosti porovnat si
své síli i s někým ze zahraničí
podpora studenta na Vysok é škole veřejné správy a
mezinárodních vztahů v Praze
vytvoření počítačové hry s názvem Život nanečisto; název
hry je spjat s projek tem, který OS M.d. realizují v dětských
domovech; projekt je zaměřen na přípravu dětí pro odchod z
dětského domova a jejich "zapojení" do b ěžného života;
počítačová hra má děti nenásilně přivést k řešení problémů,
které přináší "život venku";forma počítačové hry je atraktivní
pro cílovou skupinu a tím je předpokládán úspěch
projektového záměru

Požadovaná
částka

Přidělená částka

75 600,00 Kč

75 600,00 Kč

131 600,00 Kč

64 000,00 Kč

50 000,00 Kč

0,00 Kč

39 000,00 Kč

39 000,00 Kč

45 000,00 Kč

45 000,00 Kč

55 000,00 Kč

55 000,00 Kč

79 000,00 Kč

79 000,00 Kč

34

35

36

37

OS Múzy dětem projekt Škatule spojte
se

charitativní akce s integračním charakterem; akce bude
probíhat v ZOO v Praze; náplní akce budou volnočasové
aktivity s tématem týk ajícího se ostrov a Madagaskar
Mateřské centrum spolupracuje v rámci své činnosti s
dětským domovem Frýdlant již od roku 2005; členky MC z
vlastní iniciativ y se rozhodly pomoci d ětem v DD se
zapojením do života města; v rámci spolupráce si n ěkteré
rodiny vyřídily s DD hostitelsk ou péči (děti v rodinách tráví
prázdniny, víkendy svátky,...); pro příští rok by rády své
aktivity s dětmi rozšířily a vytvořily ucelený projek t jak pro
děti z DD tak pro zaměstnance DD; hlav ními tématy je rozvoj
sociálních a prak tických dovedností , odstran ění bariér
společnosti ve vztahu k dětem z DD, odbourání rasov ých
OS MC Mateřídouška předsudků,ekologie a zdravý životní styl;
Projekt, na který OS žádá příspěvek, byl již jednou schválen
v 1.gř v r.2007. Z důvodu odcestování vedoucího projektu byl
příspěvek zrušen a o realizaci se na místo OPS IREAS
uchází OS Přátel DD Ústí n. Labem. Projek t je zaměřen na
vzdělávání, doprovázení a pomoc s u čivem dětí s nařízenou
ústavní výchovou ve zmíněném DD. Indiv iduální,
dlouhodobý a komplexní přístup vyškolených dobrovolníků
OS Přátel DD Ústí nad by měl pomoci ke zlepšení prospěchu vybrané cílové
Labem
skupiny.
příspěvek na studium na V Š - Škoda Auto Vysok á škola v
Mladé Boleslav y - a na výdaje se studiem spojené; nák lady
na jeden semestr : 17.000,- K č školné, 4.000,-Kč ubytování,
1.200,-Kč doprava, 5.200,-Kč stravování, 4.000,-Kč pomůcky
(předpoklad, že v druhém semestru tento nák lad nebude tak
Milan Troiak
vysoký)

38

pěstounka Gomolová
39
pěstouni Bieblovi

40
pěstounka Dobrovská

41

rodiče Štěpánovských
42
pěstounka Kolbová

43
pěstouni Koppovi

rodina Gomolových vychovává 7 dětí v pěstounské péči a
jedno dítě v adopci; "svým" dětem se snaží zajistit spokojný
život v náhradní rodině; na nadaci se obrátili s žádostí o
příspěvek pro 5 dětí - na nákup notebooku pro nejstaršího
chlapce, který studuje obor autok arosář - 20.000,-Kč, dále o
příspěvek na úhradu ZUŠ a nákup el.klavíru - 34.000,-Kč,
poplatek za kroužek floorbalu a nákupu pomůcek pro tento
sport - 5.000,-Kč a na nákup bruslí ve výši 2.500,-Kč
rodina Bieblových vychovává dvě děti v pěstounské péči a
jedno dítě je adoptované; pro dívku s dyslexií a dysgraf ií
žádají o příspěvek na nákup notebooku, který by dívce
usnadnil studium na st ření škole
v rodině Dobrovských vyrůstá 10 dětí; nejmladšímu členovi
je pouhých 20 měsíců a je to dcerka dívky, která byla v
rodině v PP; rodina by ráda po řídila všem svým členům jízdní
kola pro společné trávení volného času aktivním způsobem;
nákup kol - 40.000,-, nákup přileb - 9.000,-Kč a nákup
sedačky pro nejmladší - 1.000,-Kč
v rodině vyrůstají čtyři děti; rodiče, obrátili se na f ond s
žádostí o příspěvek na úhradu volnočasových aktivit svých
dětí, které jsou opravdu pestré ; hipoterapie, plav ecký výcvik,
výtvarný kroužek, kroužek floorbalu, kroužek rybářství,
hodiny společenského tance; další částí žádosti jsou nák lady
spojené s letními tábory a nák upem výtvarných potřeb
příspěvek pro rodinu Kolbov ých se týká volného času - ZUŠ
flétna, hra na kytaru a nákup el.kláves 8.400,-Kč; školné ve
spec.škole a školy v přírodě 9.000,-Kč; nákup monitoru a
diktafonu - 10.000,-Kč
pro chlapce v náhradní rodinné pé či požádali rodiče o
příspěvek na nákup tiskárny - 2.500,-Kč, která usnadní
přípravu dětí do školy, aktovku a pomůcky do školy - 2.000,Kč, nákup jízdních kola a lyží - 7.500,-Kč, tábor a škola v
přírodě - 3.500,-Kč

70 800,00 Kč

0,00 Kč

70 000,00 Kč

70 000,00 Kč

65 000,00 Kč

40 000,00 Kč

48 400,00 Kč

48 400,00 Kč

61 500,00 Kč

25 000,00 Kč

21 895,00 Kč

15 000,00 Kč

50 000,00 Kč

0,00 Kč

47 900,00 Kč

5 700,00 Kč

27 400,00 Kč

9 000,00 Kč

15 500,00 Kč

6 000,00 Kč

Obrázková soutěž

Kováčovi žádají o příspěvek na školné ve specializované
škole (1dítě)- 6.000,-Kč, nákup nové aktovky pro dvě děti 2.500,-Kč, dioptrické brýle (2děti) - 2.500,-Kč, letní tábory pro
obě děti - 15.000,-Kč a o příspěvek na kroužky a vybavení 3.000,-Kč
v rodině vyrůstají tři rómští chlapci; k jejich zaměstnání je
potřeba mnoha aktivit, které by děti rozvíjely; vlastními
silami společně s panem Křížem vybudovali kovářskou dílnu
(za podpory NTM) a tak é se podíleli na úprav ě domu, ve
kterém celá rodina žije; díky poskytnutým příspěvků na
úhradu volnočasových aktivit mohou manželé našetřené
prostředky investovat do úprav domu
pro dvě děti v pěstounské péči žádá rodina příspěvek na
úhradu volnočasových aktivit : hry na klávesy, hru na flétnu,
hudební skladbu - Lukáš a sborový zpěv - obě děti; nákup
brýlí pro chlapce; Natálk a - taneční kroužek, gymnastika a
soustředění, pro obě děti nákup aktovek a úhrada letního
tábora
paní Horsáková má v pěstounské péči dívku, která je
studentkou 3.ročníku SŠ společného stravování; v letošním
roce škola nabízí studentům možnost nástavbových kurzů k
jejich oboru; pěstounka se na nás obrací s žádostí o finanční
příspěvek na kurzy - 3.000,-Kč, odbornou literaturu - 5.000,Kč a pomůcky k odborné praxi - 5.000,-K č a dále o
příspěvek na ozdravné plavání - 4.500,-Kč, které dívka
navštěvuje z důvodu vady páteře
paní Rýglová dětem věnuje mnoho času a snaží se rozvíjet
jejich osobnost; rodina žádá o příspěvek na hodiny flétny pro
4 děti a nákup nové flétny - 5.220,-Kč, výtvarného kroužku
pro dvě děti - 4.000,-Kč, výuky hry na bicí pro jedno dít ě 2.4000,-Kč a příspěvek na nákup speciálních v ýukových
pomůcek, logopedických pomůcek a kopírování materiálů 4.000,-Kč (děti jsou vzhledem ke svým individuálním
potřebám vzdělávány doma)
školné pro 5 dětí v PP; vzhledem k individuálním potřebám
dětí bylo psychologem doporu čeno je umístit do školy se
spec. Výukovým systémem
odměny pro výtězné malíře - 2x 10.000,-Kč , 2x 5.000,-Kč, 2x
2.500,-Kč;

výherci 1.kategorie do
12 let

1.místo Erika, H., 11let, DD Ti šnov; 2.místo společný
obrázek dětí do 6 let z DD Sezemice; 3.místo Nikola, L., 5
let, DD Charloty Masaryk ové

44
pěstouni Kováčovi

45

pěstouni Křížovi

46
pěstouni Markovi

47

pěstounka Horsáková

48

pěstounka Rýglová
49
pěstounka Doležalová
50

50

50

51

výherci 2.kategorie do
18 let
Obrázková soutěž

1.místo Oxana, K., 16 let, DD Humpolec; 2.místo Martin,
H.,13 let, DD Ti šnov ; 3.místo František, B., 17 let, DD
Frýdlant
příspěvek na zakoupení výtvarných potřeb v hodnotě 1.500,Kč 5x

29 000,00 Kč

13 500,00 Kč

37 000,00 Kč

16 000,00 Kč

30 000,00 Kč

17 500,00 Kč

17 500,00 Kč

13 000,00 Kč

15 620,00 Kč

15 620,00 Kč

20 250,00 Kč

20 250,00 Kč

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
7 500,00 Kč

7 500,00 Kč

DD Sázava, DD Maštov, DD Ledce, DD Ka šperské Hory,DD Dvůr
Kralové nad Labem

51
0,00 Kč

ostatní DD

celkem přerozděleno

715 070,00 K č

