
Název organizace Předmět žádosti (stručná charakteristika)
Výše nadačního 
příspěvku

Středisko rané péče SPRP Ostrava, 
organizacní jednotka občanského sdružení

Podpora rodinám, které vychovávají dítě s postižením, a to 
prostřednictvím poskytování služby rané péče. Cílem projektu je zajistit 
dostupnost služby rané péče na území Moravskoslezského kraje cca 80 
rodinám s dětmi s hendikepem (zrakovým, mentálním, tělesným, 
sluchovým) ve věku 0-7 let.

300000,00

Oblastní charita Liberec Podpora dvou Domovů pro matky s dětmi v tísni - přechodné ubytování 
matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci z důvodu ztráty 
bydlení nebo jsou ohroženy domácím násilím. 

100000,00

SKP-CENTRUM Poskytovatel sociální služby Podpora rodiny (rodiny v tíživé životní situaci, 
riziko ohrožení dítěte ve smyslu nedostatečného naplňování jeho 
fyziologických a psychických potřeb). 

3603,00

Diakonie ČCE - středisko Vsetín Podpora vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin - 
integrace dětí z romských rodin do hlavního vzdělávacího proudu. 

134000,00

Oblastní charita Klatovy, Domov sv. 
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 

Domov sv. Zdislavy poskytuje bezpečné útočiště ženám s dětmi a 
těhotným ženám v tíživé životní situaci. Příspěvek na částečné pokrytí 
provozu Domova sv. Zdislavy - mzdové náklady a náklady na energie.

50000,00

Dům tří přání o.s. Podpora odborných sociálních pracovníků Domova P. Pittra pro děti. 150000,00

Centrum pro náhradní rodinnou péči o.s. Podpora dětí v náhradní rodinné péči formou doprovázení a individuálního 
poradenství v rodinách, doučováním. 

100000,00

Informační centrum občanského sekotru 
Český Krumlov, o.s.

Podpora rodin v regionu Českokrumlovsko prostřednictvím komplexních 
odborných služeb rodinného centra Krumlík - podpora rodin v krizi či v 
ohrožení

198131,00

Kostka Krásná Lípa, příspěvková 
organizace

Poskytoval sociálních služeb a dalších aktivit, provozovatel komunitního 
centra, jehož cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením 
bez omezení věku, děti a mládež ve věku 6-26 let. Záměrem projektu je 
nabídnout neorganizovaným dětem a mládeži alternativu pro trávení 
volného času na ulicích prostřednictvím sociální služby NZDM v zařízení 
Kostky. 

300000,00

Modrý klíč, o.p.s. Odlehčovací služba prorodiny s dětmi s mentálním a kombinovaným 
postižením.

50000,00

Volno - občanské sdružení pro pomoc 
rodinám dětí s postižením

Odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s postižením - krátkodobé 
zastoupení v péči o dítě s postižením - autismus, mentální a kombinované 
postižení. 

125424,00

Rodina u nás, o.s. Podpora pěstounských a adoptivních rodin. 300000,00
Dětský domov HUSITA, o.p.s. Systematická soc. práce s biologickými a hostitelskými rodinami dětí 

dlouhodobě umístěných v dětském domově podle jejich individuálních 
potřeb. 

171000,00

Občanské sdružení ROMODROM Podpora projektu "Centrum rodičovských kompetencí" - přirozené 
získávání rodičovských kompetencí a tím předcházení odebírání dítěte do 
ústavní výchovy ze sociálních důvodů. 

286428,00

Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, mentálně či prostředím, ve kterém vyrůstají - seznam organizací 
podpořených v roce 2014


