01. 09. 2009 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING WHOLESALE BANKING fondu Nadace Terezy Maxové dětem
Číslo
žádosti

Žadatel

1
pěstounka Jana
Danešová

2
pěstounka Hana
Zemčíková
3

pěstounka Alena
Šteflová

4
pěstounka Jarmila
Mihalová

5
pěstounka Jovanka
Rýglová

6
pěstounka Iveta
Doleželová

7

student Martin Gregor
8
student Miloš Nguyen

9

10

pěstounka Danuše
Libosvárová

pěstounka Radka
Kantorová

11
pěstounka Ludmila
Kostovová

12
pěstounka Jana
Zajíčková

Účel

Příspěvek na úhradu venkovního malého pevného bazénu
a venkovního tenisového stolu pro sportovní vyžití 4 dětí
v pěstounské péči. Manželé Danešovi se starají celkem o
7 dětí - 4 velké studující a 3 malé, bydlí na vesnici v
domě, který rekonstruují a na zahradě svého domu by
ráda poskytla dětem možnost sportovního vyžití. Manželé
Danešovi plánují přijmout další dítě s postižením.
Příspěvek na nákup 2 kol pro děti v pěstounské péči. Děti
jsou alergici a astmatici. Celkem se manželé Zemčíkovi
starají o 4 děti v pěstounské péči, vlastní 2 děti jsou již
dospělé. Rodina pojede na ozdravný pobyt k moři a na
kola již nezbývají peníze.
Příspěvek na rozvoz dětí do škol a na lékařská vyšetření,
dioptrické brýle pro 4 děti, lyžařský výcvik pro 3 děti,
školné v Lidušce pro 3 děti, speciální pomůcky,
logopedickou péči.
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s volnočasovými
aktivitami 2 chlapců v poručnické péči (florbalsoustředění, vybavení atd., lyžařský a adaptační pobyt a
vzdělávací pomůcky pro dysgrafii a dysortografii). Jeden
z chlapců je handicapovaný (narodil se s rozštěpem
páteře), musí pravidelně cvičit a absolvovat rehabilitace a
lázeňské rehabilitační pobyty. Druhý z chlapců hraje
florbal, od příští sezóny nastupuje do reprezentačního
týmu za dorost.
Příspěvek na volnočasové aktivity pro 4 děti v pěstounské
péči a 1 osvojené. Děti jsou vzhledem ke svému
psychickému stavu (ADHD, vada řeči, dyslexie)
vzdělávány individuálně. Ve volném čase se učí hrát na
flétnu, navštěvují výtvarný klub, keramický kroužek,
plavecký oddíl a judo.
Příspěvek na úhradu školného v základních školách se
speciálními vzdělávacími potřebami pro 5 dětí v
pěstounské péči. Děti mají kombinované vady, takže jsou
zařazeni ve speciálních soukromých školách. Dále se
manželé Doleželovi starají o jedno osvojené dítě a jedno
vlastní.
Finanční podpora studia vysoké školy - skripta, exkurze,
cestovné, strava, kolejné. Martin byl od 5 let v DD, od 12
do 16 let žil v pěstounské rodině a poté se vrátil do DD,
kde je dodnes. Přes týden bydlí na koleji. Martin letos
dokončil bakalářské studium na fakultě bezpečnostního
inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě a pokračuje
na magisterském studiu.
Úhrada školného za studium na Metropolitní univerzitě
Praha, o.p.s., obor mezinárodní vztahy a evropská studia třetí ročník bakalářského studia. Miloš prožil celé dětství
v DD.
Příspěvek na vybavení pro děti na učební obory, dovoz do
školy, školné, internát a volnočasové aktivity. Manželé
Libosvárovi se starají o 8 dětí v pěstounské péči ve věku
6 - 20 let. Celkem měli v pěstounské péči 13 dětí a dále
mají 4 vlastní dospělé děti.
Příspěvek na volnočasové aktivity (výtvarný kurz, hra na
hudební nástroj, letní tábor, škola v přírodě) Moniky (10
let), která je v poručnické péči paní Kantorové. Paní
Kantorová se o Moniku stará sama. Monika je velmi živá,
předpokládá se hyperaktivita.
Příspěvek na úhradu vybavení na letní tábor, kurz
kondičního plavání a úhradu školného a každodenní
dojíždění do soukromé VOŠ pro 2 děti v pěstounské péči.
Paní Kostovová je rozvedená a stará se o děti sama. Třetí
dítě, které měla v pěstounské péči je již dospělé a
samostatné.
Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit 4 dětí v
pěstounské péči. 2 z dětí jsou hyperaktivní, všechny děti
jsou hudebně nadané. Páté dítě, které měli manželé
Zajíčkovi v pěstounské péči, je již dospělé a samostatné,
dále mají manželé také 2 vlastní děti - jedno samostatné
a druhé ještě bydlí s nimi. Děti se účastní projektu
"Romské dítě v neromské rodině". Příspěvek půjde na
elektronické klávesy, taneční a výtvarné kurzy a hudební
školu.

Požadavek (Kč)

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

Reference

Podpořit
ANO/NE

Navrhovaná částka
podpory

20 000,00

4 5 000,00

podzim 2009

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

9 450,00

na nákup tenisového
stolu a příslušenství

10 000,00

2 5 000,00

2009

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

5 000,00

na nákup jízdního
kolo/jízdních kol

35 000,00

7 5 000,00

červenec 2009
- červen 2010 akce

ne

v roce 2009
nežádala

NE

10 000,00

2 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

10 000,00

volnočasové aktivity
dětí v PP

20 000,00

5 4 000,00

září 2009 červen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

10 000,00

zájmové kroužky

27 400,00

5 5 480,00

září 2009 červen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

10 000,00

na úhradu školného

43 100,00

1 43 100,00

2009 - 2011

akce

ano

dříve
podpořen

ANO

17 300,00

úhrada kolejného a
cestovného

55 000,00

1 55 000,00

říjen 2009 červen 2010

akce

ne

průběžně
podporován

ANO

27 500,00

40 000,00

8 5 000,00

červenec 2009
- červen 2010 akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

20 000,00

na úhradu zimního
semestru školného
na úhradu školného,
internátu, pěveckého
sboru, plavání a
příspěvek na vybavení
na praxi

5 000,00

1 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

4 000,00

na úhradu kroužků a
školní družiny

19 500,00

2 9 750,00

září 2009 červen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

10 000,00

na úhradu školného

20 000,00

4 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

11 000,00

na úhradu zájmových
kroužků

-

13

pěstounka Eva
Horsáková

14
student Jakub Kašuba

27

5 000,00

na úhradu školného pro
dítě v PP

ANO

10 000,00

na částečnou úhradu
jízdného, fotbalového
kroužku, internetu a na
požadované
elektrikářské vybavení

ANO

18 950,00

1 18 950,00

září 2009 červen 2010

akce

ne

podpořen v
1. kole
2009

20 000,00

4 5 000,00

červenec 2009
- červen 2010 akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

7 000,00

na zájmové kroužky a
LŠU

47 530,00

14 3 395,00

3.10. - 10.10.
2009
akce

ne

v roce 2009
nežádal

ANO

25 000,00

na úhradu ubytování a
části cestovného

ne

podpořeni v
minulosti i
v 1. kole
2009

ANO

5 000,00

na úhradu části
školného

1 17 600,00

Příspěvek na asistenta pedagoga pro 7letého chlapce s
lehkou mentální retardací, který je umístěn v pěstounské
rodině a v září nastupuje do 1.třídy speciální ZŠ. Matka
chlapce je drogově závislá. Asistent bude zaměstnancem
Centra pro rodinu Terezín, o.s.

4 958,00

1 4 958,00

září - prosinec
2009
projekt

ano

v roce 2009
nežádali

NE

Příspěvek na kurzy keramiky pro 6-9 mladších dětí,
sborový zpěv pro 2 talentované dívky, kurz angličtiny pro
zdravotně handicapovaného chlapce.

22 620,00

11 2 056,36

září 2009 leden 2010

ano

podpořen v
1. kole
2009

ANO

11 000,00

na úhradu kurzu
keramiky a části kurzu
sborového zpěvu

22 1 636,36

září 2009 červen 2010

ano

žádali v 1.
kole 2009,
nebyli
podpořeni

ANO

18 000,00

příspěvek na část
koordinátora
dobrovolníků

ANO

3 900,00

na zakoupení PC
programu ALTÍK

ANO

9 000,00

na úhradu kurzu
angličtiny, školného a
plavání

Centrum pro rodinu
Terezín, o.s.
Dětský Domov Lety
(Diagnostický ústav,
dětský domov se
školou, dětský domov,
středisko výchovné
péče, základní škola a
školní jídelna,
Dobřichovice, Pražská
151)

akce

projekt

Občanské sdružení
MIKÁDO

Příspěvek na podporu projektu Na Školu. Projekt se
zaměřuje na vzdělávání a výběr profesního zaměření dětí
z dětských domovů a jejich přípravu k přijímacím
zkouškám na SŠ.

pěstounka Dagmar
Seitlová

Příspěvek na úhradu vzdělávacího programu na PC pro
dítě s poruchou autistického spektra (Aspergerův
syndrom) v pěstounské péči. Manželé Seitlovi mají 2
biologické děti a 3 děti v pěstounské péči.

6 700,00

1 6 700,00

září 2009

akce

ne

podpořena
v 1. kole
2009

pěstounka Jitka
Zárubová

Příspěvek na vzdělávání a mimoškolní činnosti pro 3 děti
v pěstounské péči a 2 děti v poručnické péči. Příspěvek
půjde na školné ve speciální škole, lyžařský kurz, letní
tábor, kurz angličtiny, kondiční plavání a jízdné.

25 000,00

5 5 000,00

červenec 2009
- červen 2010 akce

ne

v roce 2009
nežádala

LATA-Programy pro
ohroženou mládež

26

v roce 2009
nežádala

17 600,00

23

25

ne

září 2009 červen 2010

20

24

akce

Příspěvek na školné a školní pomůcky na SOU Služeb pro
Natálii, dítě v pěstounské péči. Natálie se hlásí do prvního
ročníku, na státní školu nebyla přijata pro velký počet
uchazečů. Paní Vinklárková vychovává celkem 6 dětí.

18

22

září 2009 srpen 2010

pěstounka Zdeňka
Vinklárková

16

21

1 5 000,00

Dětský domov Kladno

pěstounka Jarmila
Kvaiserová

19

5 000,00

Příspěvek na úhradu volnočasových aktivit 4 romských
dětí v pěstounské péči - lyžařský kurz, kytary, letní tábor,
Liduška, zájmové kroužky. Manželé dále vychovávají 2
vlastní děti a 2 osvojené.
Příspěvek na týdenní pobyt 14 dětí ve věku 2 - 6 let v
objektu Dolní Maxov v Jizerských horách - včetně
muzikoterapie. Příspěvek půjde na cestovné, ubytování a
stravné.

15

17

Příspěvek na školné na nástavbovém studiu na Soukromé
střední škole se zaměřením na pohostinství a cestovní
ruch pro 22 letou Zdeňku v pěstounské péči. Zdeňka má
lehkou mozkovou dysfunkci.
Příspěvek na úhradu finančních výdajů studenta SPŠ
Letohrad - v září nastupuje do 3.ročníku. 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.

pěstounka Marie
Havelková

pěstounka Marie
Havelková
Dětský Domov
Kašperské Hory
Nadační fond Dětský
úsměv při Dětském
centru při Fakultní
Thomayerově
nemocnici v Praze 4

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 školné v Základní umělecké škole, obor
zobcová flétna a hudební nauka pro 2 hudebně nadané
chlapce v pěstounské péči. Manželé Havelkovi
vychovávají celkem 4 romské děti v pěstounské péči.
Příspěvek na kurzovné na fotbal a na částečné pokrytí
materiálových nákladů (např. kopaček) pro 2 pohybově
nadané chlapce v pěstounské péči. Manželé Havelkovi
vychovávají celkem 4 romské děti v pěstounské péči.
Příspěvek na mzdu pro dozor a výživu 2 ovcí. Chovatel
koní zapůjčil DD starší kobylku, DD vybudoval přístřešek
pro kobylku a 2 ovce a děti se pod dozorem chovatele o
kobylku a ovečky starají.

Příspěvek na program muzikoterapie a podpůrné terapie
dětí se sociálně zdravotním rizikem.

36 000,00

30 000,00

50 600,00

projekt

říjen 2009 září 2010

projekt

ano

žádali v 1.
kole 2009,
nebyli
podpořeni

NE

-

-

2 200,00

2 1 100,00

září 2009 leden 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

2 200,00

kurzovné flétny

2 500,00

2 1 250,00

září 2009 leden 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

2 500,00

kurzovné fotbalového
kroužku

60 000,00

32 1 875,00

září 2009 srpen 2010

projekt

ne

v roce 2009
nežádal

NE

80 000,00

50 1 600,00

1.5. 31.12.2009

projekt

ano

v roce 2009
nežádal

ANO

-

20 000,00

příspvěvek na
muzikoterapii

28
pěstounka Vladislava
Hausová

29

30

31

32

33

pěstounka Marcela
Svobodová

Příspěvek na školní v ZUŠ, letní tábory, jízdné a vybavení
pro 3 děti v pěstounské péči. Lukáš (12) má velký
koníček hudbu, Natálka (8) se učí latinsko-americké
tance, ale ve škole je velmi pozadu, stále chodí do 1.třídy
pěstounka Naděžda
speciální ZŠ a Andrej (4)je dítě drogově závislé matky,
takže teď dohání své vrstevníky.
Marková
Příspěvek na realizaci 4 sociálně-terapeutických pobytů
pro celkem 48 klientů, 6 výjezdů do spolupracujících
dětských domovů a jednu komunitní akci (divadelní
představení, dílny tvořivosti atd.), jejíž účelem je
Občanské sdružení
podpořit klienty v kontaktu se širším sociálním a
společenským prostředím
Letní dům
Příspěvek na balet, dramatický kroužek a pěvecký sbor
pro 2 děti v pěstounské péči. Manželé Striovi mají 6 dětí pěstounka Miroslava
2 adoptované a 4 v pěstounské péči. Nejmladší dívka trpí
Striová
autismem.
Příspěvek na projekt Dětský úsměv - jedná se o
pravidelné individuální návštěvy vyškoleného
Dobrovolnické centrum dobrovolníka - návštěvy hřiště, cirkusu, divadla, kina,
Kladno, o.s.
jízda autobusem, vlakem atd.

34

Amalthea o.s.
35

Občanské sdružení
přátel dětí

36

pěstoun Milan
Svojanovský
Pěstounská rodina
Dětské centrum Krč
DD Bojkovice
DD Jablonné v
Podještědí
DD Telč
DD Horšovský Týn
DD Srdce

Povodně
Lvi
Lvi
Lvi
Lvi
Lvi
Lvi

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v
poručnické péči. Patrik (10) hraje fotbal a Petra (11) je
mažoretka. Příspěvek dále půjde na letní tábor, lyžařský
pobyt, školní pomůcky, angličtinu atd. Děti byly odmala
umístěny v kojeneckém ústavu a poté umístěny do
jehovistické pěstounské rodiny. Manželé Hausovi
vychovávají dále vlastního syna.
Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 4 děti v
poručnické péči. Všechny děti jsou hudebně nadané,
příspěvek půjde na kurzovné na flétnu, kurzovné na
kytaru, keramiku, skaut, pohybovky a přípravnou
školičku. Manželé žádné vlastní děti nemají.

10 000,00

2 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

5 000,00

na zájmové kroužky

20 000,00

4 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

8 000,00

na kroužek flétny a
přípravnou školičku

15 000,00

3 5 000,00

září 2009 srpen 2010

akce

ne

v roce 2009
nežádala

ANO

7 500,00

na zájmové kroužky

ano

žádali v 1.
kole 2009,
nebyli
podpořeni

ANO

20 000,00

na úhradu pronájmu
objektů na sociálně
terapeutické pobyty

ANO

3 500,00

10 000,00

80 000,00

3 500,00

75 000,00

120 666,67

2 1 750,00

září 2009 leden 2010

akce

ne

43 1 744,19

září 2009 srpen 2010

projekt

ano

v roce 2009
nežádalo

ANO

10 8 000,00

leden prosinec 2010 projekt

ano

žádala v 1.
kole 2009,
nebyla
podpořena

NE

-

září 2009 červen 2010

projekt

ano

NE

-

říjen 2009

akce

ne

NE

71 560,00
10 000,00
5 000,00

78 000,00

14 5 571,43

10 000,00
71 560,00
10 000,00
5 000,00

2 5 000,00

3.
1.
2.
3.

2 500,00
10 000,00
5 000,00
2 500,00

místo
místo
místo
místo

v kategorii do 12 let
kategorie do 18 let
v kategorii do 18 let
v kategorii do 18 let

CELKEM

1 162 118,00 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

projekt

podpořena
v 1. kole
2009

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)
Příspěvek na pokračování projektu Muzikoterapie do DD především pokrytí platu muzikoterapeuta a další mzdové
a administrativní náklady spojené s projektem.
Příspěvek na nová jízdní kola pro dvě dívky, dvojčata (16
let) v pěstounské péči. Manželé Svojanovští vychovávají
celkem 7 dětí.
příspěvek z golfového turnaje pěstounské rodině
1. místo kategorie do 12 let
2. místo v kategorii do 12 let

80 000,00

říjen 2009 březen 2010

v roce 2009
nežádalo
žádost
přišla po
uzávěrce !

na zájmové kroužky
na úhradu části nákladů
spojenýchh se
školením, lektorným a
supervizí dobrovolníků

2 500,00
10 000,00
5 000,00
2 500,00

413 410,00 Kč
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