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ADRA

15

Občanské sdružení Kadet - Centrum Orion

16

Centrum ekologické výchovy Dřípatka
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FidoDido, o.s.
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Dům tří přání
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Čmelák - Společnost přátel přírody, o.s.

20

Můj domov

21

Múzy dětem
22
pěstouni Iva a Jiří Kaplanovi

23

Dům dětí a mládeže Kopřivnice

24

Koníček, občanské sdružení

25
pěstounka Romana Pavlicová

26

Divadelta o.s.

27
Duha Zámeček

28

Duha Zámeček

29
Duha Zámeček

30
Duha Zámeček
31
Duha Zámeček

32
Duha Zámeček
33

34

35

Účel

Požadavek (Kč)

Příspěvek na lyžařskou školu na Šumavě pro desetiletou dívku
pěstounka Jindřiška Votoupalová
v pěstounské péči u prarodičů.
Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik pro 2 čtrnáctileté dívky v
pěstounské péči. Manželé Maňákovi se starají o 4 vlastní syny
pěstouni manželé Maňákovi
a 3 dívky v PP.
Úhrada školného za studium na Metropolitní univerzitě Praha,
o.p.s., obor mezinárodní vztahy a evropská studia - třetí ročník
student Miloš Nguyen
bakalářského studia. Miloš prožil celé dětství v DD.
Příspěvek na mzdy a cestovné pro lektory přednášející v DD,
tisk informačních materiálů. Projekt Šance dětem přispívá k
omezení rizikového chování mladých lidí, nabízí souhrn
NNO ACET ČR o.s.
interaktivních přednášek na téma prevence sociálněPříspěvek na ozdravně-rehabilitační pobyt v Itálii a lyžařský
kurz pro desetiletou dívku v pěstounské péči, která má astma
a další zdravotní problémy. Paní Vodehnalová se také stará o
pěstounka Pavla Vodehnalová
pětiletého autistického syna.
Příspěvek na školné na 2.pololetí pro 3 děti v DD. V projektu
se dobrovolnice - muzikoterapeutka individuálně věnuje 3
dětem z Dětského a kojeneckého centra, jež také doprovází
NNO Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.na hodiny zpěvu a hraní na flétnu.
Příspěvek na školu v přírodě pro 2 děti v PP a na školné na
výuku hudebního nástroje pro 1 dítě v PP, kterému Ježíšek
přinese klávesy. Manželé Kolingerovi se starají o 3 děti v PP a
pěstounka Denisa Kolingerová
2 děti vlastní.
Příspěvek na exotické hudební nástroje. Manželé Suchých se
starají o 4 děti v PP a 2 vlastní. Rodina rekonstruuje statek, na
kterém bydlí. V rámci rekonstrukce manželé chtějí vybudovat
v podkroví společenskou místnost pro své děti a pro setkávání
pěstouni manželé Suchých
s dalšími pěstounskými rodinami, kde by si mohli společně
Příspěvek na týdenní lyžařský výcvik s instruktorem pro děti a
NNO Pěstounské rodiny Vysočina
mládež z náhradních rodin.
Příspěvek na PC a výukový software pro 1 dítě v adopci a 2
pěstunka Lenka Řehořková
děti v PP ve věku 4 - 10 let.
Příspěvek na volnočasové aktivity dětí v kojeneckém a
dětském centru (doprava, vstupné, doprovod) - návštěva
krytého bazénu ve Valašském Meziříčí, návštěva loutkového
divadla Pimprlata TJ Sokol Valašské Meziříčí, návštěva
představení Divadlo dětem v Domě Kultury Vsetín, cvičení s
Kojenecké a dětské centrum pro děti vyžadující dětmi pro rozvoj pohybových dovedností – ZŠ Vyhlídka
okamžitou pomoc, p.o.
Valašské Meziříčí
Příspěvek na lyžařský kurz s lektory a výukou anglického
DD Plumlov
jazyka (učitelé AJ jsou dobrovolníci) pro 20 dětí z DD Plumlov.
Píspěvek na zakoupení lyžařského vybavení pro 3 děti v PP.
Manželé Zieglerovi se starají o 3 děti v PP a 2 vlastní děti ve
pěstounka Olga Zieglerová
věku 4 - 11 let. Před rokem koupili dům, který rekonstruují.
Příspěvek na podporu znevýhodněných dětí, v rámci
volnočasových a vzdělávacích aktivit, formou dobrovolnictví. U
dětí, které jsou umístěné spolu se svými matkami v Azylovém
domě Gloria jde o poskytování dobrovolnicemi zajištěných
aktivit : volnočasové (výtvarná dílna, nedělní dětská skupinka,
tancování, výlety), vzdělávací (doučování, psaní úkolů). V
rámci ZŠ Grafická se jedná o doučování, zajišťované
dobrovolnicemi.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro děti a mládež v NRP a
ÚV se základy první pomoci, orientací v přírodě a dalšími
dovednostmi podporující osobní rozvoj a týmovou spolupráci.
Na realizaci projektu se budou podílet zkušení a vysokoškolsky
vzdělaní pedagogové s mnoholetou praxí s pořádáním
adaptačních kurzů pro děti a mládež. Součástí projektu je i
týdenní letní soustředění.
Příspěvek na třídenní pobytovou akci pro děti z Dětského
domova a Speciální školy v Žíchovci (okr. Prachatice). Touto
dotací by se uhradilo nocležné ( dvě noci), stravné, jeden
výukový program a 1/2 pomůcek pobytového programu pro
účastníky. Celý pobytový program je zaměřen na prevenci
vandalismu, seznámení se s ochranou přírody a pochopení
trvale udržitelného rozvoje životního prostředí všemy smysly v
přírodě pod odborným vedením lektorů SZČ CEV Dřípatka.
Příspěvek na víkendový pobyt na Koňském dvorci ve
Chmelištné a týdenní pobyt ve Skalici u Litoměřic pro 10 dětí z
DD. Pobyty se budou skládat z řady volnočasových aktivit i
aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů. Po
celou dobu se dětem bude věnovat skupina dobrovolníků
FidoDido,o.s. a studentů ústecké univerzity.
Projekt je zacílen na podporu dvou sportovně relaxačních
pobytů v přírodě pro děti pobývající v Azylovém domě
Přemysla Pittra pro děti (AD). První proběhne v období jarních
prázdnin na chalupě ve Starém Plzenci, druhý pak v létě v
Jizerských horách. Oba pobyty budou čtyř až pětidenní a
zúčastní se jich 4 až 7 dětí (v závislosti na počtu dětí aktuálně
pobývajících v AD). Z příspěvku ING Wholesale Banking fondu
by bylo hrazeno ubytování, vybavení na výtvarné aktivity,
doprava a strava a také vstupné na navštívené akce v rámci
Projekt je zaměřen na opuštěné a handicapované děti v
ústavní péči Jedličkova ústavu a Klokánku, kterým umožní
absolvovat ekovýchovné programy (EVP) a týdenní letní
hipotábor. Akce proběhnou společně s dětmi z úplných rodin a
žáky ze specíální základní školy a důležitým cílem projektu je
integrace dětí z různých prostředí. Příspěvek bude použit na
poplatek za účast na hipotáboře, kompenzační pomůcku a
Příspěvek na nákup sportovních zařízení pro dospívající děti v
PP - stůl na stolní tenis, trampolínu se sítí, basketbalový koč
na tyči a boxer trenažer. Rodina, která vychovává 6 dětí nemá
dostatek času vozit jednotlivě děti na jejich sportovní aktivity
do 7 km vzdálené Roudnice nad Labem. Autobusové spojení v
podvečerních hodinách a o sobotách a nedělích není. V místní
obci nemají žádnou nabídku sportovních aktivit, ani žádné
zařízení (tělocvičnu). Pěstouni musí mít stálý dohled nad dvěmi
zdravotně postiženými dětmi, z nichž jeden má autistické rysy.
Předmětem žádosti je financování pravidelných návštěv cíleně
sestavovaných skupin umělců dlouhodobě spolupracujících s
o.s. Múzy dětem v zařízeních náhradní výchovy. Tyto
opakované celodenní akce vnášejí do života sociálně i jinak
hendikepovaných klientů tvůrčí atmosféru, zvyšují jejich
motivaci k tvůrčí práci a práci na sobě samých. Příspěvek bude
použit na dopravu, lektorské odměny a nákup výtvarných
Příspěvek na hudební kroužek a kroužek paličkování pro 3 děti
v pěstounské péči. Manželé Kaplanovi se starají o 4 děti v PP
a jedno vlastní, děti jsou ve věku 5 - 14 let.
Příspěvek na týdenní pobyt v období prázdnin pro děti ve věku
7 - 12 let bude zaměřen na smysluplné využití volného času.
Dětem bude nabídnuta ochutnávka volnočasových aktivit,
které si budou moci v praxi vyzkoušet. Kromě praktických
zkušeností budou seznámeny i s teoretickým manuálem a
doporučením, jak a kde se lze v dané aktivitě seberealizovat a
rozvíjet.
Příspěvek na osobní náklady terapeuta zooterapie
(hiporehabilitace, canisterapie, ornitoterapie), který realizuje
službu pro děti a mladistvé v ústavní výchově. Podstatou
projektu je využívat pozitivního působení kontaktu se zvířetem
k obohacení života, relaxaci a výchově dětí, s cílem posílení
souboru psychických a sociálních dovedností dětí a mladistvých
v ústavní výchově.
Příspěvek na úhradu pronájmu tenisového kurtu v hale pro
trénink v zimním období pro sportovně talentovaného Mariana
v PP. Marian trénoval 2 roky v TK Zašová, nyní přestoupil do
TK v Rožnově p. R. k trenérovi vyšší třídy. Manželé Pavlicovi
se starají o 5 dětí v PP a jedno vlastní.
Příspěvek na představení pro děti v DD (odměny hercům,
kostýmy, cestovné atd.). Divákům je představení nastoleno
tak, aby v nich vyvolalo potřebu změnit děj. V následné fázi
divadla Fórum diváci mají jedinečnou možnost zasáhnout
vlastní iniciativou do děje příběhu a tím na vlastní kůži prožít a
řešit nastolený problém. Představení konkrétně zobrazuje
příběh dospívající dívky z dětského domova, která je
konfrontována v konfliktních situacích s problémy běžného
života.
Celoroční hry jsou již několik let pravidelnou součástí časopisu
Zámeček. Obsahem projektu je technické zajištění finálového
víkendu (ubytování, stravování, doprava, pronájmy) pro děti,
které jsou v celoroční hře nejlepší. Do akce se zapojují dětské
domovy z celé republiky. Příspěvek bude použit na ubytování
dětí na finálovém víkendu.
Duha Zámeček vydává již od roku 2002 časopis pro děti z DD
a dalších zařízení ústavní výchovy z celé České republiky s
názvem Zámeček. Časopis děti informuje o životě v jiných DD
i o tom, jak to vypadá "za zdí", čímž je připravuje na odchod z
domova. Zároveň je neformálně zasvěcuje do dětských práv a
přináší tipy na zajímavé projekty jiných organizací a nadací, do
kterých se děti mohou zapojit. Prostředy budou využity na tisk
V září 2010 bude vydáno jubilejní 100. číslo časopisu pro
dětské domovy Zámeček. Příspěvek na happening spojený s
koncertem a volnočasovými aktivitami pro zúčastněné děti z
DD, který bude doprovázen aktivitami pro veřejnost a
vyvoláním veřejné (mediální) diskuze o postavení dnešních
dětských domovů v médiích.
Dětská redakce časopisu Zámeček (nyní cca 50 kluků a holek
z dětských domovů z celé ČR) připravuje zhruba polovinu
obsahu každého čísla. Příspěvek na aktivity pro literárně a
"žurnalisticky" talentované děti z DD. Jde zejména o tři
víkendové semináře a jedno společné letní soustředění, vše za
účasti novinářů, mluvčích firem a dalších odborníků.
Finanční prostředky budou využity na úhradu režijních nákladů
(stravování, ubytování, doprava) pro děti z DD, které se
budou podílet na brigádách - rekonstrukci volnočasového
areálu Myšinec, jež slouží především dětem z DD.
Správná pětka je projekt pro děti z šesti severomoravských
dětských domovů, určený především dětem bez vazby na
biologickou či pěstounskou rodinu. Příspěvek na realizaci
víkendových akcí (ubytování, stravování, doprava, vstupné,
nájmy), a na dopravu vedoucích, kteří se akcí účastní bez
nároku na odměnu.

pěstounka Monika Krúpová - nedorazila elektronicky
budeme řešit ad hoc na grantové komisi
Cílem projektu je podpora dospívajících dětí umístěných v
dětském domově Frýdlant, především v oblasti přípravy na
samostatný život. Děti se budou učit samostatnému
hospodaření, přímé odpovědnosti za svoje jednání ve vztahu
ke škole i k běžným povinnostem. Zažijí si samostatnost a
odpovědnost ještě v době, kdy mají podporu domova formou konzultací, poradneství, finančního zázemí.Podpora
odpovědnosti ve volném čase. Vést děti k sebehodnocení,
DD Frýdlant
k rozvoji odpovědného sociálního jednání.
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Kolpingova rodina Smečno - nedorazila elektronicky
budeme řešit ad hoc na grantové komisi
Vánoční dárečky pro ING
Vánoční dárečky pro ING
Vánoční dárečky pro ING

DD Valašské Klobouky
DD Litoměřice
DD Nymburk

CELKEM

7 500,00
2 500,00
2 500,00
1 461 184,00
Kč

pozn. hodnocení žádostí z hlediska:
** obsah projektu / akce - srozumitelnost, konkrétnost a reálnost
*** rozpočet projektu / akce - rozpočtové položky jsou srozumitelné, rozpočet je reálný, nadhodnocené/podhodnocené položky
**** přínos projektu / akce - originalita, přínos pro klienta, efekt, který bude projekt / akce mít

stvrzující podpis člena grantové komise
Zuzana Smolinsky

Radka Melišíková

Luboš Vystavěl

Alena Klaassenová

Petra Žáčková

Květa Humoudová

Michal Straka

Petra Zapletalová

258 360,00 Kč

