3. grantové kolo ING fondu Nadace Terezy Maxové 2006
Evidenční
číslo

Žadatel

Přidělená částka

ACET ČR, o.s.

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Centrum J. J.
Pestalozziho, o.p.s.

tento projekt je zaměřený také na prevenci v oblasti sexuální výchovy , avšak skupinou jsou pouze dívky ve
věku 15 - 20 let v dětských domovech a domech na půli cesty v regionu Pardubického kraje (děti umístěné v
dětských domovech s trvalým pobytem v Pardubickém kraji) ; jedná se o sérii edukačních pobytů zaměřených
na tématiku nechtěného početí, prevencí před virem HIV a nemocí AIDS a v neposlední řadě celkové zvýšení
informovanosti dívek; zajímavost celého projektu spatřuji v navázání kontaktu mezi klientkami a pracovníky
tohoto sdružení, čehož může být využito i v době, kdy dívky budou již mimo ústav a budou potřebovat
odbornou pomoc

123 000,00 Kč

0,00 Kč

aktivity této pobočky Fondu ohrožených dětí se zaměřují především na podporu pěstounských rodiny; jelikož
samotné pracovnice a dobrovolníci jsou z řad pěstounů, je tato pomoc velmi účinná a na správném místě;
pracovníci se snaží rodinám poskytnou služby, které jsou pro ně velmi finančně náročné a proto i nedostupné;
v průběhu příštího roku bude probíhat několik akcí zaměřených na volný čas rodin; hlavní přínos této činnosti
je v možnosti trávení společných chvil, prohloubení vztahů mezi dětmi a pěstouny a zároveň pomoc mezi
pěstouny navzájem jak ve výměně informací tak v otázkách řešení výchovných problémů

45 000,00 Kč

45 000,00 Kč

20 000,00 Kč

0,00 Kč
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28
FOD Centrum náhradní
rodinné péče
Občanské sdružení pro
podporu rozvoje činnosti
Dětského domova v
Sázavě

30

31

Požadovaná
částka

jedná se o projekt, který přináší dětem do dětských domovů osvětu nejen o prevenci před virem HIV a nemocí
AIDS, ale také představuje problematiku partnerských vztahů i samotnou otázku nechtěného početí či téma
pohlavně přenosný chorob; snaží se dětem vysvětlit, že mají vlastní hodnotu a vzbudit v nich povědomí o
základních věcech týkajících se jich samých ( "Kdo jsem?" , "Co opravdu chci já sám"); témata přednášky jsou
pestrá a reagují na aktuální dotazy a podněty; z vlastní zkušenosti vím, že se nejedná jen o "jakousi"
přednášku o prevenci, nýbrž o kvalitní přednesení faktů a zájem o to "něco" v lidech změnit; zaměření na
chlapce i dívky ve věku 11-20 let

26

29

Účel

toto sdružení žádá o příspěvek na dopravu na akci, která se uskutečnila již v říjnu tohoto roku; jednalo se o
akci zaměřenou na dramatickou výchovu, která dětem umožňuje kvalitní trávení volného času
zástupci tohoto dětského domova by rádi v měsíci lednu 2007 zorganizovali lyžařské závody dětí z dětských
domovů; jelikož však každý domov nemá velké finanční prostředky na realizaci takových zájmových činností,
žádají zástupci DD Vizovice o finanční podporu například na lyžařské permanentky, stravu, náklady na
ubytování či dopravu

DD a ŠJ Vizovice
Občanské sdružení
Pedagogů Dítě Čhavoro

64 000,00 Kč

40 000,00 Kč

občanské sdružení se zaměřuje na práci se sociálně slabou rómskou komunitou; soustřeďuje se především na
kvalitní trávení volného času dětí a na podporu vzdělávání dětí;

80 000,00 Kč

0,00 Kč

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum se zaměřuje na práci s dětmi, které jsou zasažené syndromem CAN, tedy děti ve věku
0-18 let z dysfunkčních rodin, které jsou vystavené psychickému či fyzickému týrání a především sexuálnímu
zneužívání, oběti jiných násilných trestných činů páchaných na dětech, děti nacházející se ve zvlášť
závažných životních situacích či ohrožené na zdravém vývoji, ponejvíce domácím násilím, rozpadem rodiny,
závislostmi v rodině nebo závažným onemocněním v rodině; těmto dětem a jejich rodinám jsou poskytovány
tyto služby : odborná psychosociální pomoc, krizová intervence (infolinka a internetové stránky non-stop) ,
odborná diagnostika,...;

170 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum podhoubí se věnuje organizaci volnočasových aktivit dětí v dětských domovech v
Ústeckém kraji; forma poskytování těchto služeb je opakovaní návštěv s celodenním výchovně
vzdělávacím programem na téma cestování po zajímavých kulturách a památkách světa;program je
sestaven z řady pohybových, výtvarných, hudebních i znalostních aktivit tak, aby v něm každý našel
své uplatnění a mohly se zapojit děti všech věkových kategorií; aktivity jsou koncipovány tak, aby
podporovaly spolupráci a komunikaci ve skupině;

69 000,00 Kč

40 000,00 Kč

Femancipation o.s.

arteterapeutická činnost, kterou zastřešuje toto sdružení, má charakter mezinárodní spolupráce; děti z 8
dětských domovů z ČR se v pražském ateliéru zapojí do vytvoření květinové mozaiky, která bude vystavena v
rámci výstav v Praze, Středočeském kraji a Hamburku; do projektu je zapojená i široká veřejnost, která za
poplatek může sestavit svou vlastní mozaiku, která bude součástí celého obrazce; zajímavý je i nápad obrátit
pohled dětí z pozice "toho komu se pomáhá" do pozice " já pomáhám" ; jinak v celém projektu nespatřuji větší
hloubku

77 000,00 Kč

0,00 Kč

80 000,00 Kč

0,00 Kč

60 000,00 Kč

60 000,00 Kč

64 200,00 Kč

0,00 Kč
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35

OS Klub dětem

pan ředitel svou žádost směřuje směrem sanace ( doprovázení biologické rodiny v péči o dítě); jeho myšlenka
spočívá v tom, že pedagogický dozor společně s maminkou a jejími dětmi podniknou pobyt mimo zařízení, a to
2x (zimní a letní); smysl spočívá v působení cizího prostředí na matky a jejich výchovu např. jestli se nechají
rychleji vyvést z míry, jak na ně působí změna samotného prostředí, vyrovnávání se změnou...; smyslem je
podrobit maminky zkoušce a alespoň částečně si udělat obrázek o tom, jak by se chovaly mimo zařízení, ve
kterém jsou umístěné
pracovníci občanského sdružení by rádi navázali na projekt " Veselé léto", který přinesl mnoho nových vazeb
na děti; rádi by ve své práci pokračovali i v dalších měsících a trávili s dětmi jejich volný čas; součástí
programu je divadelní představení, soutěže, motivační hry; letní část projektu měla velký úspěch jak u dětí tak
u dospělých;

OS Drak

občanské sdružení je zaměřeno na primární prevenci konkrétně na skupinu dívek 12 -16 let + jejich rodiče, v
oblasti prevence v oblasti nechtěného těhotenství, interrupce, pohlavně přenosných chorob, viru HIV a nemoci
AIDS popřípadě drogová prevence; v příštím roce je snaha o to začít realizovat "Dívčí klub" v jehož rámci
budou probíhat přednášky na různá témata např. : " Výchova k partnerství a rodičovství"...; projekt je vcelku
zajímavý,ale bohužel nespadá však do skupiny podporované statutem NTM

36
Husitský DD
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OS Mania

40
OS Rozum a cit

Zámeček

jelikož ve výchovném ústavu je zpřísněný režim, je pro chlapce umístěné v tomto zařízení jedním z mála
možností využití volného času sport; vodácký kroužek, který je ve VÚ zřízen přináší chlapcům mnohé
např.psychickou i fyzickou kondici, týmová práce,…; nákup raftu, by vyřešil jejich problém s každoročním
zapůjčováním raftu, které je nákladné a pokud by byl raft přímo ve VÚ, je možné jej využívat i vícekrát za rok
celoroční projekt časopisu Zámeček je určený především pro jeho čtenáře (děti z dětských domovů); jedná se
motivační hru, která bude probíhat v průběhu celého roku a bude se skládat z úkolů, které budou uvedené v
každém vydání časopisu; pro zajištění závěrečné víkendové akce tohoto projektu se na nás obrací ,s
předstihem , zástupci tohoto sdružení

SNRP

v druhém kole SNRP žádalo o podporu tří různých projektů; organizaci bylo doporučeno vybrat jednu z
předložených možností a na ní v dalším kole podat žádost; rozhodnutí padlo a byla vybrána podpora cílové
skupiny dětí v dětských domovech ve věku 14-18 let, které budou připravovány na jejich "hlavní krok do
života"; práce s dětmi probíhá 4x do roka jednodenním setkáním + jedním dvoudenním pobytem; skupina činí
cca 20 dětí z různých dětských domovů; práce má děti přivést k praktické stránce života (vyplnění formulářů
na úřadech, nácvik sociálních dovedností ,...

41
VÚ Boletice
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DD Dubá-Deštná

paní Kábrtová má v péči čtyři děti, které trpí různími formami dysfunkcí; pro jejich zmírnění a kompenzaci v
oblasti výuky žádá o : příspěvek na asistenta 1.500,-Kč/měsíčně a speciální výukové pomůcky + multifunkční
tiskárna, kterou je možné využít na tištění různých speciálních výukových materiálů, které nejsou běžně na
trhu k dostání; pro příjemné trávení volného času dětí paní Kábrtová žádá o podporu letního tábora pro 4 děti 12.000,-Kč a úhrada lyžařského výcviku pro hocha v PP
městský úřad uvolnil pro dětský domov jeden byt ve městě pro přípravu dětí na samostatný život; celý záměr
je koncipován pro 4 děti ve věku 17 let; projek je realizován od dubna letošního roku a v tuto chvíli je nutné
zajistit prostředky pro příští rok;

KÚ a DD Krč

podpora volnočasových aktivit a arteterapie v kojeneckém ústavu

44
pěstounka Kábrtová

45
46

sdružení Mania je jedním ze sdružení, které se velmi intenzivně věnuje práci s rómskou komunitou a její
začleňování do "normálního" bytí; předseda této organizace je sám rómského etnika a tak je komunitě blízký;
navíc je bývalým pracovníkem Člověka v tísni, kde byl terénním pracovníkem; u pomoci lidem zůstal a snaží se
o zlepšení situace v lokalitě, ve které sám žije; význam jeho práce je v naučení Rómů jak žijí "bílí", jakým
způsobem se starat o své děti,aby nebyly zbytečně umisťovány do dětských domovů, ukazuje jak se postarat
o živobytí aniž by následoval postih; jedná se o náročnou a mnoholetou práci, která vyžaduje maximální
nasazení; výsledky práce za rok 2006 jsou uvedené v závěrečné zprávě a částečně i v žádosti;
výhradní skupinou pomoci jsou pěstounské rodiny; projekt je zaměřen na práci s dětmi, které ačkoli naleznou
láskyplné prostředí a kde se mohou cítit bezpečně, potřebují odbornou pomoc a péči terapeutů;
nezanedbatelné zaměření i na samotné rodiče a rodinu jako celek jsou velmi přínosné a pro pěstounské
rodiny důležité, neboť síť služeb pro pěstouny je stále nedostačující;

celkem přerozděleno

170 000,00 Kč

80 000,00 Kč

94 100,00 Kč

80 000,00 Kč

52 600,00 Kč

0,00 Kč

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

32 000,00 Kč

32 000,00 Kč

65 600,00 Kč

65 600,00 Kč

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

842 600,00 Kč

