Grantové řízení 005/2015 - Podpora dětí hendikepovaných mentálně,
fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají
Název organizace

Předmět žádosti (stručná charakteristika)

Občanské sdružení
rodičů a přátel dětí s
handicapem ORION,
spolek, Rychnov nad
Kněžnou

Pomoc rodinám s dětmi s handicapem. Cílem je podpořit rodinu tak, aby
dítě s handicapem mohlo vyrůstat ve své rodině, nabídnout smysluplné
prožití volného času, vymanit rodinu ze sociální izolace, napomáhat
vzájemným vztahům nejen v rodině, ale i mezi jednotlivými rodinami
navzájem.

Výše nadačního
příspěvku v Kč
150 000 Kč

Dotyk II, o.p.s., Vysoké Příspěvek na zajištění odborné psychologické péče pro děti s PAS v
Popovice
raném věku a přímo v domácím prostředí a na vytvoření
multidisciplinárního týmu rané péče, skládajícího se ze speciálního a
sociálního pedagoga, logopeda a nově i psychologa.

100 000 Kč

Auxilium, o.p.s., Zlínský Pomoc rodinám pečujícím o blízké osoby se zdravotním postižením.
kraj, Vsetín
Příspěvek na víkendové odlehčovací pobyty.

100 000 Kč

Centrum pro rodinu a
sociální péči, z.s.,
Ostrava

"Mám čas… a mé dítě je v dobrých rukách…" - odlehčovací služba
RESPIT pro rodiče pečující o děti a mladé dospělé se zdravotním
postižením. Služba RESPIT poskytuje terénní a ambulantní odlehčovací
službu osobám, které pečují o dítě nebo mladého člověka ve věku 1-35
let se zdravotním postižením, převážně kombinovaným postižením
vyplývajícím z DMO, ale i s PAS.

200 000 Kč

Společnost pro ranou
péči, o.s., Karlovarský
kraj

Příspěvek na poskytování odborných služeb rané péče rodinám dětí s
postižením na území Karlovarského kraje. Služba má terénní charakter,
je poskytována v domácnostech klientů - rodin dětí s postižením od 0 do
7 let. Cílem projektu je rozšíření kvality i kvantity poskytovaných služeb.

100 000 Kč

Help-in, o.p.s. Bruntál

"Rodinná asistence" - sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Cílem služby je stabilizovat ekonomické nebo vztahové poměry, posílit
rodičovské kompetence, zlepšit péči o domácnost v rodinách, které jsou
převážně v evidenci OSPOD, a tím minimalizovat riziko odebrání dětí z
rodin nebo naopak vytvořit podmínky pro jejich návrat.

100 000 Kč

Sdružení SOS dětských Příspěvek na činnost programu SOS dětských vesniček Kompas Brno,
vesniček, spolek
jehož prostřednictvím poskytují sociálně-aktivizační služby terénních
sociálních pracovníků rodinám, kterým hrozí odebární dítěte/dětí. Cílem
služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či
materiální situaci, a tím předejít odebrání dítěte.

50 000 Kč

Soukromý dětský
domov SOS 92, o.p.s.

"I já mám mámu" - projekt je zaměřen na udržení, podporu a kultivaci
vazby a kontaktu dětí se svou biologickou rodinou a širším
příbuzenstvem. Pokud kontakt není možný, seznamují se děti se svou
rodinnou historií, jeho reálnou situací. Nejvyšším cílem projektu je
zrušení ústavní výchovy a vrácení dítěte zpět do své rodiny. Příspěve na
práci terénní sociální pracovnice.

50 000 Kč

Centrum pro dítě a
Záměrem projektu je přispět za pomoci komplexní kvalitní terénní a
rodinu Valika, o.s.,
ambulantní péče ke snížení počtu dětí umisťovaných do ústavní péče,
Karlovy Vary a Sokolov rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb sociální prevence ohroženým rodinám
prostřednictvím odborného sociálního, výchovného a právního
poradenství a poskytováním terénních sociálně aktivizačních služeb a
ambulantní sociálně-právní ochrany.

48 000 Kč

Farní charita Týn nad
Vltavou

"SOS Rodina" - projekt je zaměřen na rodiny s dětmi, které jsou v
evidenci OSPOD. Cílem projektu je poskytnout komplexní pomoc
rodinám s dětmi v jejich přirozeném prostředí, tj. přímo v rodině.

88 600 Kč

Sdružení "Piafa" ve
Vyškově

"PIAFA dětem" - projekt je zaměřen na pravidelné aktivity v rámci
sociálně-právní ochrany dětí. Cílem projektu je poskytování pravidelných
služeb a poradenství, které podpoří znevýhodněné děti a jejich rodiny.
Podpora je zaměřena na zlepšení zdravotního stavu, psychomotoriky,
rozvíjení kompetencí dětí i rodičů, zlepšení situace dětí a usnadnění
zvládání běžných činností a zapojení do společnosti.

200 000 Kč

CEDR - komunitní
centrum, o.s., Šluknov

"Fungující rodina 2015" - projekt se zaměřuje na podporu zajištění
zdárné výchovy dětí a mládeže ve věku do 18 let v rodinách se sociálním
znevýhodněním. Podpora formou sociální asistence a poradenství
poskytovaná odborným terénním pracovníkem.

144 350 Kč

Občanské sdružení
Smíšek, Praha

Podpora a pomoc předškolním dětem ve věku 3-6 let z nefunkčních rodin
a znevýhodněného prostředí. vymanit se z původní rodiny a poskytnout
jim vhodné pod. Projekt Integrační školičky Smíšek.

50 000 Kč

Romodrom, o.p.s.,
Slané

„Centra předškolní výchovy a doučování“ - základní myšlenkou projektu
je zajištění včasné péče dětem ze sociálně vyloučeného prostředí či
dětem vyloučením ohrožených a jejich rodinám. Hlavním cílem projektu
je vytvoření podpůrného prostředí pro děti za přispění aktivit tak, aby byly
schopny bez problémů nastoupit do MŠ a ZŠ a pomoci jim udržet se tam.
Práce s rodinou pak umožní těmto dětem vyrůstat v podnětném
domácím prostředí, které je důležité pro jejich další vývoj.

200 000 Kč

Farní charita Milevsko - Záměrem projektu je nabídnout neorganizovaným bezprizorným dětem a
Nízkoprahové zařízení mládeži ve věku 8-26 let trávení volného času - jako alternativa života na
pro děti a mládež sv.
ulicích.
Františka z Assisi

50 000 Kč

Kormidlo Šluknov,
o.p.s.

Zřízení a podpora činnosti zájmového keramického kroužku pro děti se
speciálními potřebami.

20 000 Kč

Dětský domov Unhošť

Projekt integračního turistického kroužku poskytuje možnosti k propojení
znalostí dětí načerpaných ve škole s praxí a konkrétními místy.

38 660 Kč

Klub nemocných
Projekt pro rodiny s dětmi nemocnými cystickou fibrózou. Rodiny mohou
cystickou fibrózou, o.s. využívat odborné služby, které spolek nabízí. Služby slouží jako podpora
vyrovnání se s nepříznivou životní situací, která nastává když je dítě
diagnostikováno s nevyléčitelném onemocnění CF..

50 000 Kč

Sdružení SRAZ, z.s.,
Praha

Hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením.

50 000 Kč

Občanské sdružení
CHEWAL, Třinec

Hiporehabilitace pro děti a mládež se zdravotním postižením

50 000 Kč

Občanské družení
Svítání Jablonec nad
Nisou

Hiporehabilitace - rehabilitace prostřednictvím koní a volnočasových a
integračních programů pro děti vě veku od 3 měsíců do 12 let se širokým
spektrem zdravotních nebo psychických problémů.

50 000 Kč

Zookontakt Rebeka,
Třebíč

Hipoterapie a zooterapie pro děti s fyzickým a mentálním hendikepem.

50 000 Kč

