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

52

Žadatel

Účel

příspěvek na náklady spojené se studiem pro Zdeňku Ř. na
odborném učilišti obor "kadeřnice"; Zdeňka byla podpořena
Sdružení pro DD Jarní již v loňském roce, studijní obor jí velmi zajímá a její
Karlovy Vary
výsledky ve škole jsou dobré

Požadovaná
částka

Přidělená částka

10 500,00 Kč

10 500,00 Kč

OS Letní dům

projekt "Spolu o krok dále" - projekt se zaměřuje na děti,
které čeká odchod z dětského domova, cílem projektu je
pomoci dětem se lépe s odchodem vyrovnat, projekt bude
realizován pro tři dětské domovy, se kterými OS dlouhodobě
spolupracuje;je proto předpokládaná větší spolupráce ze
strany dětí, jejich větší motivace a otevřenost

80 000,00 Kč

64 000,00 Kč

OPS Rozmarýna

stálá dvojice lektorů pravidelně, vždy jednou za 14 dní
dojíždí do konkrétního dětského domova. Intenzita práce
lektorů v rámci SAMOforu je velice důležitá a pro úspěšné
dosažení cílů projektu nezbytná.
setkání s dětmi probíhají formou pravidelných skupinových
setkání se zážitkovými prvky a aktivitami rozvíjejícími
sociální dovednosti;z každého setkání vzniká podrobný zápis
hodnotící prospívání dětí v rámci aktivit ve skupině a
umožňující podrobné sledování pokroku konkrétních dětí jednou za půl roku je projekt vyhodnocen a zkonzultován se
zaměstnanci dětského domova;lektorská dvojice je složena
zásadně z jednoho chlapce a jedné dívky – za velmi
důležitou považujeme přítomnost mužského vzoru, který je v
institucích náhradní výchovy velmi vzácný

80 000,00 Kč

42 000,00 Kč

OS Mania

provoz nízkoprahového klubu pro děti z romské komunity v
Chomutově; v tomto klubu se děti scházejí a za doprovodu
koordinátora tráví svůj volný čas kvalitním a seberozvíjejícím
způsobem - příprava do školy, interaktivní hry,…; příspěvek
na nájemné a mzdové náklady

278 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Klub dětem, o.s.

do DC Veská budou pravidelně jednou týdně docházet
dobrovolníci a věnovat se dětem a připravovat pro ně
program pro volný čas, dobrovolníci nabídnou nejen svůj
čas,ale i svou náruč; v kolektivních zařízeních je stále málo
času na to věnovat se dětem ryze individuálně; pro děti v tak
raném věku má však toto omezení fatální dopad a frustrace
a deprivace vyplývající s neuspokojováním základních
potřeb - pocit bezpečí a důvěry - dítě poznamenají na celý
život

80 000,00 Kč

40 000,00 Kč

pěstouni Sysalovi

příspěvek na volnočasové aktivity 6 dětí v PP - hra na flétnu
a nákup nové flétny pro 1 dítě - 4.800,-Kč; dramatický
kroužek 2 děti - 3.200,-Kč, vodácký oddíl 4 děti - 11.000,-Kč,
letní tábor s v.oddílem 4 děti - 10.000,-Kč, skautský oddíl 1
dítě - 1.000,-Kč

30 000,00 Kč

20 000,00 Kč

OS LOGO

v předchozích letech se OS LOGO zaměřovalo na
logopedické pobyty dětí z DD v letošním roce se však
zaměřili na pěstounské rodiny; projekt zaměřený na podporu
pěstounské rodiny nabízí zajímavou služby, která za pomoci
psychologa a dalších odborníků pomáhá odstranit
komunikační problémy v pěst. rodině

70 000,00 Kč

0,00 Kč

Husitský DD

pro děti umístěné v DD je nutné se se svou situací vyrovnat;
prohlubování deprivace je i v malém a rodinném zařízení
jakým je Husitský DD patrné; pro vyrovnávání psychické
zátěže je důležitá práce psychologa; jeho plat ještě stále
není "v tabulkách" příslušných úřadů a tak je nutné na
realizaci takové projektu shánět prostředky z jiných zdrojů...

237 300,00 Kč

0,00 Kč
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pěstouni Kováčovi

paní Kováčová se na nadaci obrací již třetím rokem s
žádostí o příspěvek na úhradu školného na speciální škole
(chlapec v PP) -6.000,-Kč; a na příspěvek na volnočasové
aktivity (chlapec a dívky v PP), dále pak je žádáno o
příspěvek na pořízení dioptrických brýlí - 2.500,-Kč, vybavení
do školy - 2.500,-Kč, letní tábory v r.2008 - 13.000,-Kč a
vybavení pro volný čas - 5.000,-Kč;

29 000,00 Kč

10 000,00 Kč

SDRUŽENÍ
GENERACÍ,o.s.

členové sdružení navštěvují již od roku 2004 děti v DD
Jablonec n. Nisou; pro děti připravují různé volnočasové
aktivity; činnost však rok od roku roste a finanční nároky na
nákup materiálu na práci se zvyšují; žádost je směřována
spíše na materiální náklady, které jsou spojené s realizací
volnočas.aktivit

50 000,00 Kč

10 000,00 Kč

příspěvek je určen na hipoterapii a canisterapii
poskytovanou dětem v zařízení LILA Otnice a v praktické
škole,kterou navštěvují děti z pěstounských rodin; konkrétně
Sdružení pěstounských se jedná o úhradu dopravy, školení; terapie probíhá do
rodin
konce roku v intervalu 1xtýdně

80 000,00 Kč

0,00 Kč

Ekocentrum působí již několik let ve třech dětských
domovech, kam pravidelně dojíždí dobrovolníci s
programem; každý rok se tento program mění a v letošním
roce tomu není jinak; první aktivitou jsou opakované
návštěvy s celodenním programem ; druhou je vytvoření
dokumentárního filmu se záměrem děti zapojit a ukázat jim,
jak se takový dokument vytváří (jeden DD) a putovní výstava
Ekocentrum Podhoubí s výtvory dětí a samozřejmě s natočeným dokumentem

72 000,00 Kč

62 000,00 Kč

Husitský Dům na půl
cesty

předkládaný záměr je rozdělen na dvě části, první se týká
volnočasových vzdělávacích aktivit zaměřených na osvětu 60.000,-Kč; druhá část obnáší náklady spojené s letními a
zimními pobyty během roku a zahrnuje i náklady na různé
sportovní akce

118 000,00 Kč

16 000,00 Kč

DD a ŠJ Vizovice

příspěvek na 3.přebor ve sjezdovém lyžování a lopatění dětí
z DD Zlínského kraje; ubytování a příspěvek na vleky

59 000,00 Kč

50 000,00 Kč

OS Úsměv
krušnohorských dětí

volnočasové aktivity pro děti z DD Krupka - fotbalový
kroužek - 11.800,-Kč, kroužek stolního tenisu - 14.650,-Kč,
turistický kroužek 32.550,-Kč; dále je v žádosti uveden
příspěvek na nákup notebooku - 21.000,-Kč, který by na
víkendových sportovních výjezdech sloužil k přípravě dětí do
školy

80 000,00 Kč

25 000,00 Kč

OS Barevný svět dětí

navázání a rozšíření již realizovaného projektu "Kámoš";
dobrovolník, který je v kontaktu s dítětem, které pochází z
rizikového prostředí tráví volný čas, pomáhá mu s přípravou
do školy nebo s řešením běžných problémů; rozšíření je v
setkávání jak dětí tak asistentů a společné vytváření
časopisu; děti mohou přivést své další kamarády, a tím se
rozšíří síť preventivního působení na ohrožené děti

72 720,00 Kč

0,00 Kč

OPS při NTM

projekt "Kultura do DD" je dlouhodobým projektem, který
dětem z DD v celé ČR umožňuje využívat nabídku kulturních
zařízení; děti tak dostávají příležitost rozšířit svůj kulturní
obzor, poznat nové věci a zároveň se i rozvíjet

219 000,00 Kč

80 000,00 Kč

OS Život na hraně

nízkoprahový klub v Děčíně by měl svou činnost zahájit v
příštím roce; jeho klientelu budou tvořit převážně děti ze
sociálně vyloučených rodin; tato skupina je velmi náchylná k
tzv. propadu sociální sítí; kvalitním trávením volného času,
pomoc při vzdělávání, poradenství a mnoho dalšího přináší
zřízení takové služby do problémové komunity, vylepšení
podmínek a podpora pomáhají ke zmírnění působení
"špatného" prostředí na vyvíjejícího se a lehce ovlivnitelného
jedince

80 000,00 Kč

0,00 Kč

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

55 000,00 Kč

0,00 Kč
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Centrum J.J.
Pestalozziho

poskytování poradenství a péče přibližně 18 klientům, kteří
se zároveň stanou také klienty programu Domů na půli
cesty;každému z klientů bude věnována jak skupinová, tak
především individuální péče;cílem bude poskytnout systém
služeb a krizové intervence;tyto podpůrné služby by měly
klientům pomoci překonat handicap dlouhodobé ústavní
výchovy, lépe se orientovat v nových životních podmínkách
a podpořit je při hledání zaměstnání a trvalého bydlení;
příspěvek na mzdu dvou pracovníků DPC, psychologa,
materiál a služby (dojíždění klientů do DPC)

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

APLA - Asociace
pomáhající lidem s
autismem

Náplní předkládaného projektu je pomoci dětem vyrůstajícím
v ústavech sociální péče, které mají mentální handicap; tyto
děti bývají velmi izolovány a možnost odjet za hranice ústavu
je právě díky jejich znevýhodnění skoro nemožná. V průběhu
pobytů budou s dětmi pracovat odborníci a díky
individuálnímu přístup bude snaha o zlepšení stavu dítěte,
odstranění nevhodného chování a pokud možno lepší
diagnostika a určení postupu jak s dítětem pracovat; tyto
náměty budou prezentovány pečovatelům a bude snaha o
aplikování nových metod do běžného chodu zařízení;
232 300,00 Kč

0,00 Kč
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projekt se zabývá vztahem rodič-dítě po nastoupení rodiče
výkon trestu; ve většině takových případů bývá dítě
umístěné do ústavu - rodič nastoupí výkon trestu během
pobytu dítěte v DD a tím se pobyt prodlužuje; projekt je
ojedinělý a jeho výstupy poukáží na další problém, který se
Český helsinský výbor institucionální péče týká

439 190,00 Kč

0,00 Kč

projekt Oblastní charity je zaměřen na vzdělávání a
rozšiřování kvalifikace mládeže pocházející ze
znevýhodněného prostředí a nebo z prostředí dětského
domova - běžnou praxí je, že mladiství po dovršení zletilosti
opouští dětský domov aniž by si měli dokončené vzdělání;
Diecézní charita Brno - zvýšení či dokonce získání kvalifikace umožňuje lepší
Obl.charita Jihlava
uplatnění na trhu práce

146 250,00 Kč

0,00 Kč

Oblastní charita
Uherský Brod

nákup aktivizačních her pro trávení volného času matek s
dětmi v Azylovém domě

18 500,00 Kč

0,00 Kč

DD, ZŠ a ŠJ
Měcholupy

příspěvek na rekreačně - ozdravný pobyt v Chorvatsku pro 8
dětí z dětského domova

80 000,00 Kč

0,00 Kč

Dům tří přání, o.s.

projekt "Psychoterapie dětí z mnohoproblémových rodin" psychoterapeutická činnost psychologa v azylovém domě
pro ohrožené děti; služba je bohužel stále nadstandardem, a
proto je nutné na mzdu pro terapeuta hledat prostředky
formou podávání grantů

78 000,00 Kč

78 000,00 Kč

Duha Zámeček

příspěvek na nákup dárků v rámci Vánočního pobytu dětí z
DD

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč
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celkem přerozděleno

677 500,00 Kč

