29. 04. 2009 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové dětem
Číslo
žádosti

1

Žadatel

pěstounka Zdeňka
Vinklárková

2
pěstoun Emil Morav

3
student Jakub Kašuba
4

5

Amalthea o.s.

Příspěvek na doučování dětí, které vyrůstají v pěstounské
rodině nebo v původní - sociálně slabé - rodině zařazené
do programu služeb sanace rodiny. Tyto děti se potýkají
se vzdělávacími či jinými školními problémy. Finanční
prostředky budou využity na pokrytí mzdových nákladů
doučujících pracovníků, na diagnostiku pedagogických
problémů dětí a na náklady spojené s realizací projektu
(telefony, cestovné, učební pomůcky)

pěstounka Miroslava
Striová

8

12
Duha Zámeček Hejrupáci 2009

13
Duha Zámeček Duhový den

ANO

5 000,00

ne

ANO

5 000,00

květen červen 2009

akce

3 8 266,67

400 200,00

1 3 900,00

květen - říjen
2009

projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

červenec srpen 2009

akce

žádá poprvé

8. - 22.8.
2009

akce

akce

140 1 478,57

2009 - ??

50 800,00

2000 38,50

ano

listopad 2009 červen 2010
projekt ne

29.6. 4.7.2009

2 3 600,00

ne

červenec 2009
- červen 2010 projekt ano

6 2 783,33

207 000,00
Příspěvek na úhradu letního tábora pro děti v pěstounské
péči. Manželé Seitlovi mají 2 biologické děti a 3 děti v
pěstounské péči.
7 200,00
Příspěvek na úhradu režijních nákladů (stravování,
ubytování, doprava) pro děti z DD, které se budou podílet
na rekonstrukci volnočasového areálu Myšinec, který
slouží především dětem z DD. Nenásilnou formou a za
asistence zkušených pedagogů i techniků se tak přirozeně
naučí, že práce sice není legrace, ale že je to užitečná
věc.
40 000,00
Příspěvek na přípravu a realizaci akce Duhový den na
náměstí uprostřed havířovského sídliště - děti z DD se
podílejí na přípravě i organizaci celého programu.
Účastnit se budou děti z DD, pěstounské rodiny i občané
Havířova.
77 000,00

žádá poprvé
žádal již
dříve, ale
nebyl
podpořen

1 5 000,00

16 700,00

Malíček o.s.

ano

ne

32 2 500,00

Navrhovaná částka
podpory

11 999,00

akce

květen 2009 červen 2010
akce

Podpořit
ANO/NE

ANO

1.-16.8.2009

1 6 900,00

Reference

podpořena
v minulých
letech

3 3 999,67

10 8 000,00

Příspěvek na letní ozdravný pobyt dětí žijících v dětském
centru. Prostředky by byly použity na úhradu
celotýdenního pobytu v rekreačním zařízení včetně
dopravy, stravy, výletů s dětmi po okolí
Příspěvek na zajištění dobrovolníků pomáhajících dětem z
DD. Dítěti z DD je vybrán dobrovolník, který se mu
individuálně věnuje. Konkrétní činnost dítěte s
dobrovolníkem vychází ze zájmu a potřeb dítěte. Dítě
může se svým dobrovolníkem i „za bránu“, děti zažívají
svět venku – běžné situace (nákup, jízda MHD, zážitek
provozu na ulicích, atd.)

pěstounka Dagmar
Seitlová

Počet Částka na jedno dítě
Projekt
Trvání od - do
Kofinancování
(v Kč)
dětí
/akce

80 000,00

Kojenecké a dětské
centrum, zařízení pro
děti vyžadující
okamžitou pomoc, p.o.

10

11

Příspěvek na úhradu letního tábora pro děti v pěstounské
péči. Paní Vinklárková má 5 dětí v pěstounské péči a
jednoho chlapce, který už je zletilý a pracuje. Paní
Viklárková plánuje poskytnout domov ještě 2 dalším
dětem.
11 999,00
Příspěvek na pořízení vybavení na sportovní rybolov pro
chlapce v pěstounské péči. Rybolov je chlapcova
nejoblíbenější aktivita a provozuje ji spolu se svým
pěstounem.
5 000,00
Příspěvek na úhradu finančních výdajů studenta SPŠ
Letohrad. Jakub dosáhl v listopadu 2008 plnoletosti a od
té doby se o sebe stará sám. Pobírá SSP 2.600 Kč a
příspěvek na bydlení. Potřebuje ale peníze na fotbalový
kroužek, pomůcky do školy atd.
6 900,00

DIAKLUB NOVÁ PAKA

Centrum Mateřídouška
o.s.

o.s. Múzy dětem

9

Požadavek (Kč)

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s přiblížením
fungujícího rodinného prostředí a rodinných vztahů dětem
z DD Frýdlant - společné výlety, besedy a setkání atd.
80 000,00
Příspěvek na bicí hudební nástroj a skautský tábor pro
děti v pěstounské péči. Manželé Striovi mají 6 dětí - 2
adoptované a 4 v pěstounské péči. Nejmladší dívka trpí
autismem.
24 800,00
Příspěvek na financování pravidelných návštěv skupin
umělců dětem v zařízeních náhradní výchovy. Tyto
celodenní akce vnášejí do života sociálně i jinak
hendikepovaných klientů tvůrčí atmosféru, zvyšují jejich
motivaci k tvůrčí práci a práci na sobě samých. Přidělené
finance budou použity na dopravu, lektorské odměny a
nákup výtvarných potřeb.
80 000,00
Příspěvek na úhradu diatábora pro čtrnáctiletou Lucii,
která trpí diabetem (musí si píchat inzulín) a je umístěna
v DD
3 900,00

6

7

Účel

podpořeno
v minulých
letech
podpořeno
v minulých
letech

NE

-

ANO

7 800,00

ANO

20 000,00

ANO

3 900,00

NE

ano

žádá poprvé
žádali v
minulých
letech, ale
nebyli
podpořeni

ANO

projekt ano

žádá poprvé

NE

žádá poprvé

ANO

7 200,00

kalendářní rok
2009
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

ANO

40 000,00

září 2009

podpořeno
v minulých
letech

NE

9. - 22.8.2009 akce

akce

ne

ano

-

9 600,00

-

-

14

15

16

17

18

19

Příspěvek na technické zajištění finálového víkendu - 80
dětí z celé ČR, které jsou nejlepší v celoroční naučné hře
pro děti z DD (letos zaměřené na EU) se utkají na
finálovém víkendu. Součástí víkendu budou i další
aktivity - jízda na koni atd.
Duha Zámeček - hra
Příspěvek na tisk měsíčníku pro dětské domovy Zámeček,
jeho distribuci a úhradu režijních nákladů (obálky, štítky
atd.).
Výše žádosti je finanční vyčíslení částky, kterou NNO
zatím letos „ztratila“ oproti původnímu rozpočtu zejména
Duha Zámeček kvůli ekonomické krizi
časopis
Příspěvek na celoroční aktivity s dětmi z 6 dětských
domovů severní Moravy se zaměřením na ty děti, které
nemají žádný kontakt se svou biologickou ani
pěstounskou rodinou. Aktivity - pravidelné víkendové
výpravy do přírody a tábory, volnočasové aktivity v
Duha Zámeček domovech, kultura, pomoc při přípravě do školy atd.
Správná pětka
Příspěvek na realizaci 4 sociálně-terapeutických pobytů
pro celkem 48 klientů, 4 výjezdů do spolupracujících
dětských domovů a jednu komunitní akci (divadelní
představení, dílny tvořivosti atd.), jejíž účelem je
podpořit klienty v kontaktu se širším sociálním a
Občanské sdružení
společenským prostředím
Letní dům
Příspěvek na 4denní tábor pro děti z DD Plumlov a na
KIWAJUNIOR Prostějov, jednodenní výlety dětí z DD Prostějov po českých
zajímavostech v průběhu léta
o.s.
Příspěvek na sportovní vybavení (kolo, brusle, rybářské
potřeby) a školní potřeby pro děti v pěstounské péči. 2
chlapci musí studovat 150 km od domova a většina
prostředků z přídavků na děti jde na jejich ubytování a
stravu na internátě. Pan Doležel navíc ztratil práci.
Manželé Doleželovi se starají celkem o 5 dětí - 2
pěstounka Magda
adoptované a 3 v pěstounské péči.
Doleželová

20
pěstounka Andrea
Dietrichová
21
22

23

24

Pěstounské rodiny
kraje Vysočina, o.s.
Charita Hranice
Šťastný domov
občanské sdružení
Soukromý dětský
domov SOS 92, o.p.s.

25

26

LATA-Programy pro
ohroženou
mládež
Dětský
Domov
Lety
(Diagnostický ústav,
dětský domov se
školou, dětský domov,
středisko výchovné
péče, základní škola a
školní jídelna,
Dobřichovice, Pražská
151)

27
KONÍČEK, občanské
sdružení

Příspěvek na příčnou flétnu pro jedenáctiletou Andrejku,
která vyrůstá v pěstounské rodině. Andrejka chodí do
základní umělecké školy. Manželé Dietrichovi se starají
celkem o 7 dětí - 2 vlastní a 5 v pěstounské péči. Další 3
děti, které byli u nich v PP, jsou již dospělé.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro děti vyrůstající v
pěstounské péči i pro celé pěstounské rodiny - sportovní
aktivity, výlety, besedy atd.
Příspěvek na letní tábor pro děti a mládež z
Nízkoprahového zařízení Charity Hranice
Příspěvek na koupi hudebních nástrojů pro děti ze
zařízení pro výkon pěstounské péče v Líšnici a navštěvují
základní uměleckou školu. Tři z dětí jsou mentálně
postižené.
Příspěvek na terapeutické pobyty dětí z dětského domova
v Korkyni, které se uskutečňují dvakrát ročně

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 1 000,00

3000 26,67

100 800,00

AMMA o.s.

NE

-

kalendářní rok
2009
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

NE

-

kalendářní rok
2009
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

ANO

48 1 666,67

1.6. 30.9.2009

80 000,00

50 1 600,00

letní prázdniny
2009
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech
podpořeno
v minulých
letech

15 300,00

3 5 100,00

první polovina
roku 2009
akce

ne

žádá poprvé

9 000,00

1 9 000,00

srpen 2009

ano

80 000,00

48 500,00

100 485,00

projekt ano

akce

květen 2009 březen 2010
projekt ano

33 000,00

30 1 100,00

červenec 2009 akce

ano

20 000,00

4 5 000,00

kalendářní rok
2009
akce

ano

žádají
poprvé
podpořeno
v minulých
letech
žádají
poprvé
na tento
projekt
žádají
poprvé

40 000,00

NE

-

NE

-

ANO

7 800,00

ANO

5 000,00

ANO

10 000,00

NE

ANO

-

20 000,00

127 200,00

20 6 360,00

kalendářní rok
2009
projekt ano

80 000,00

50 1 600,00

1.7.2009 30.6.2010

projekt ano

žádají
poprvé

Pokračování loni podpořeného projektu. Příspěvek na
taneční pro 6 dětí, autoškolu pro 3 děti a jezdecký
kroužek pro 3 děti. Taneční kromě společensky výchovné
funkce také klienty DD srovnává s vrstevníky z běžných
rodin a umožňuje jim to pozitivní kontakt s životem mimo
ústav. Řidičský průkaz sk.B jim významně rozšíří
schopnost pracovního uplatnění, které je u těchto dětí
většinou spojené i s šancí získat a udržet si bydlení.
79 090,00
Příspěvek na realizaci zooterapie (osobní náklady
terapeuta zooterapie), 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.
79 920,00

9 8 787,78

15.7. 30.12.2009

projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

ANO

31 890,00

30 2 664,00

1.5. 31.12.2009

projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

ANO

31 477,00

5 5 300,00

červenec srpen 2009

projekt ano

žádají
poprvé

ANO

26 500,00

Příspěvek na tzv. individuální vrstevnické dobrovolnictví jedná se o pravidelný kontakt klienta (sociálně
znevýhodněné dítě nebo mladistvý) s vyškoleným
dobrovolníkem na 2-3h týdně po dobu alespoň 6 měsíců.
Cílem je navázání kvalitního, bezpečného, respektujícího
a podpůrného vztahu, který je pro klienta velice cennou a
potřebnou zkušeností.

Příspěvek na úhradu části poplatků letního dětského
tábora za děti z pěstounských rodin a příspevek na nákup
jednoho te-pee. Záměrem projektu je umožnit 4 – 5
dětem z pěstounských rodin účast na každoročním letním
dětském táboře, který probíhá v anglickém jazyce a je
veden především rodilými mluvčími. Dětem nabízí
možnost velmi intenzivní a přirozené výuky anglického
jazyka. V letošním roce bude anglický tábor veden v
indiánském duchu a děti budou přespávat v tee-pee.

28

ano

podpořeno
v minulých
letech

kalendářní rok
2009
akce

26 500,00

žádá poprvé

NE

-

NE

-

29

Dům tří přání

30

Oblastní charita Most

31

APPN, o.s.

32
Šťastný domov
občanské sdružení

33
Občanské sdružení
MIKÁDO

34
pěstoun Ivo Sysala

Příspěvek na úhradu letního tábora pro děti z Azylového
domu Přemysla Pittra
Cílem projektu je zlepšení rodinné péče o děti, ohrožené
odloučením od biologické rodiny, pomocí odborné sociální
interakce. Převážně se jedná o děti, které žijí v azylovém
domě nebo děti klientek již umístěné do ústavu. Jedná se
o děti se sociálním či zdravotním problémem. Tyto děti
mají většinou závažnější potíže ve škole (prospěch a
docházka), hůře komunikují s okolím, těžce navazují
kamarádství s vrstevníky. Převážná část dětí pochází ze
sociálně vyloučených lokalit, kde se zvyšuje výskyt
kriminality, užívání drog, šikana, diskriminace a dalších
patologických jevů společnosti. Hlavním cílem projektu je
podpora sociálního poradenství, sociální adaptace,
sociální intervence, zprostředkování kontaktů mezi dětmi
z ústavního zařízení a biologickou rodinou, meeting s
motivačním programem pro rodiny.
Poskytnutí podpory dětí se sluchovým postižením žijících
mimo rodinnou péči prostřednictvím kariérního
poradenství na základě schopností a dovedností a
vzhledem k míře sluchového handicapu a stupně jeho
kompenzace. Poskytnutí kariérního poradenství,
informování o možnostech vzhledem k následnému
rozvoji a pracovnímu uplatnění, zařízení získání
přesnějších zkušeností o vybrané škole a povolání, praxe
u firem dětmi vybraného oboru.
Příspěvek na výtvarné arteterapeutické dílny pro děti z
pěstounských rodin s rodiči dobrovolníky a
arteterapeutem (1-2 x za měsíc) a prázdninový týdenní
výtvarný tábor pro tyto děti. Děti tvoří z papíru, látek,
keramické hlíny, malují na sklo, porcelán, hedvábí, látky.
Příspěvek na podporu vzdělávání a výběru profesního
zaměření dětí z dětských domovů a azylových domů
formou předškolní přípravy, individuálního doučování a
odborného poradenství v oblasti výběru sekundární ho
studia (SŠ, gymnázia apod.)
Příspěvek na volnočasové a zájmové aktivity (vodácký
oddíl, hra na flétnu, plavání, dramatický kroužek,
turistický oddíl) a vzdělání pro celkem 5 dětí v
pěstounské péči. Kromě smysluplného využití volného
času je cílem záměru pomoci dětem překonat následky
ústavní deprivace, rozvinout jejich vlohy a také rozvinout
potřebné dovednosti v sociální oblasti.

CELKEM

červenec srpen 2009

23 180,00

6 3 863,33

79 999,00

42 1 904,74

kalendářní rok
2009
projekt ano

žádají
poprvé

NE

24 000,00

10 2 400,00

srpen prosinec 2009 projekt ne

žádají
poprvé

ANO

20 000,00

80 000,00

15 5 333,33

kalendářní rok
2009
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

ANO

10 000,00

41 1 947,56

červen 2009 srpen 2010
projekt ano

podpořeno
v minulých
letech

NE

srpen 2009 srpen 2010

podpořeno
v minulých
letech

ANO

25 000,00

5 5 000,00

1 871 038,00 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
Eva Pipalová

Radka Melišíková

Luboš Vystavěl

Michal Straka

Petra Žáčková

Květa Humoudová

Josef Keprta

Petra Zapletalová

akce

ano

ANO

23 180,00

79 850,00

akce

podpořeno
v minulých
letech

ano

-

-

25 000,00

361 346,00 Kč

z

