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Amalthea, z.s. 300 000,00 Na začátku - pomoc a podpora těhotným ženám Dlouhodobý projekt podpory pro těhotné ženy v obtížné situaci. Jeho cílem je pomoci 
  v obtížné situaci v krizové situaci připravit budoucí maminku na péči o dítě a vybudovat jí k tomu zázemí. 
   V případě, že se o dítě nechce či nemůže starat, pak najít náhradní rodinu, než se dítě  
   narodí. Snahou projektu je, aby se předešlo umístění dítěte do dětského centra (dříve 
   kojenecký ústav). Projekt nabízí rozšířené spektrum odborných služeb (psycholog,  
   terapeut apod.)

Jarmila D. 29 600,00 Podpora rodiny v krizové situaci  Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené  
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Centrum 214 727,00  Nové Krizové centrum Žamberk Příspěvek na zřízení nového Krizového centra, které v regionu Orlicko nyní zcela chybí.
J. J. Pestalozziho, o.p.s.    Projekt nabízí komplexní, dlouhodobé a profesionální služby, které se věnují řešení    
   těžkých životních situací jednotlivců a podpoře funkce rodiny jako takové včetně dětí.  
   Krizové centrum bude tyto služby nabízet formou odborné intervence, psychoterapie,  
   psychologického a sociálního poradenství. Službu může využít každý, kdo se dostane  
   do problémů, které neumí či nemůže řešit sám. 

Cestou necestou, z.ú. 300 000,00 Krizové centrum pro rodinu 2019 Krizové centrum pro rodinu se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutic-
   kých služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Hlavním cílem projektu je, aby dítě mohlo  
   žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj  
   zdravý vývoj a rozvoj osobnosti, a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se  
   s prožitými traumaty. 

Dům tří přání, z.ú. 295 724,00 Centrum pro rodiny Delta  Centrum pro rodiny Delta poskytuje služby zaměřené na sanaci rodiny s cílem minimali-
   zace počtu dětí, kterým by v budoucnu hrozilo umístění do ústavní výchovy. Cílovou  
   skupinou jsou rodiny s dětmi ve věku 3-18 let v náročné životní situaci. Projekt nabízí  
   ohroženým dětem a jejich rodinám ambulantní a terénní podporu především formou  
   konzultací. Spolupráce s jednou rodinou trvá průměrně 6-12 měsíců.

Oblastní charita Most 100 000,00 Sociální aktivizační služby pro rodiny  Cílem projektu je podpora sociálně slabých rodin formou terénní sociální a materiální
  s dětmi v Jirkově pomoci. Cílovou skupinou jsou rodiny na hranici chudoby. Projekt podporuje více než  
   30 rodin.

Jarmila V. 30 000,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené  
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Salesiánské středisko  240 000,00 Centrum pomoci dětem, mládeži Centrum pomoci Střecha pomáhá rodinám s dětmi v náročných životních situacích,
mládeže - dům dětí   a rodině Střecha 2020 které rodiče nedokáží řešit bez pomoci. Poskytuje jim sociálně aktivizační služby 
a mládeže Plzeň   a formou dlouhodobého doprovázení napomáhá k sanaci rodiny a tím snižování rizika  
   nežádoucího odebrání dítěte do ústavní výchovy. 

Mezigenerační  100 000,00 Mentoringové preventivní programy pro podporu  Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které
a dobrovolnické centrum   rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje mají z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - nakročeno
TOTEM, z. s.  a společenského začlenění k rizikovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod 
   supervizním vedením odborného týmu. Cílem projektu je poskytovat i nadále 
   jedinečnou, unikátní podporu dětem, jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby 
   různého charakteru, a nastavit jim spravedlivou možnost začlenění do smysluplného 
    života v dospělosti.

Aufori, o.p.s. 240 000,00 Učí (se) celá rodina Program „Učí (se) celá rodina“ pomáhá rodinám s nezletilými dětmi překonávat  
   problémy se školou a plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou  
   a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Cílem projektu je, aby děti vyrůstaly ve svých  
   rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.

Leccos, z. s. 200 000,00 Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Proto podporuje 
   rodiny, které pracovníci OSPOD vyhodnotili jako ohrožené a pro zapojení do projektu  
   je doporučili. Jedná se o dlouhodobou terénní sociální práci, směřující k odstranění  
   příčin ohrožení dítěte. 

Pro Dialog, z.s. 216 000,00 Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi Příspěvek podpořil ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí konfliktu, který  
   zahrnuje terapeutickou práci individuální a skupinovou. Děti se totiž často stávají obětí  
   a rukojmím konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich život. Trpí úzkostmi, emočními  
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   výkyvy, nočními můrami, neklidem, psychosomatickými potížemi, opožďují se v kognitiv-
   ním vývoji. Cílem projektu je doprovázet je tak, aby přesto mohly vyrůst v samostatnou 
   osobnost, která má své místo ve světě a vytváří naplňující vztahy. 

RC Radost o.p.s. 20 000,00 Psychosociální program pro rodiny Příspěvek na zajištění poradenství a podpory rodin, které se nacházejí v obtížné životní 
   situaci. Cílovou skupinou jsou rodiny a děti vedené v agendě OSPOD Jihočeského kraje.

Kristina M. 15 710,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Lata - programy pro 298 160,00 Lata programy  Programy organizace Lata (Ve dvou se to lépe táhne, Rodina (k) sobě, Centrum
mládež a rodinu, z. ú.   rodinných konferencí) jsou určeny pro sociálně znevýhodněné ohrožené děti, 
   mládež a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou  
   individuální sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako  
   vrstevnická podpora od dobrovolníka. Klientům pomáhá projekt se začleněním  
   a návratem do běžného života, u rodin se řeší potíže s výchovou dětí a prevence odebrání 
   dítěte z rodiny.

Cestou necestou, z.ú. 300 000,00 Krizové centrum pro rodinu 2020 Zajištění pokračování projektu v roce 2020. Hlavním cílem projektu je, aby dítě mohlo 
   žít ve své původní rodině, cítilo se v ní bezpečně a mělo dostatečnou podporu pro svůj 
   zdravý vývoj a rozvoj osobnosti a byla mu zajištěna odborná pomoc při vyrovnávání se  
   s prožitými traumaty.
 
HoSt - Home-Start 280 000,00 HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze Posláním projektu je umožnit co největšímu počtu dětí vyrůstat v přirozeném rodinném
Česká republika, z.ú.   a podnětném prostředí. Prostřednictvím posilování pocitu rodičovské identity a podpory
   stability rodinných vazeb se projekt v rámci dobrovolnické služby a podpory pomá-
   hajících profesionálů v rodinách snaží o vytváření harmonického prostředí pro zdravý 
   vývoj dítěte. Pomoc rodinám spočívá v pravidelném docházení dobrovolníků do 
   domácností rodin a podpory terénního soc. pracovníka v režimu SPOD, popř. terapeuta. 
 
Dagmar D. 18 993,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Dominika H. 5 950,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Andrea L. 27 896,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Zuzana H. 14 670,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Kristýna Š. 28 000,00 Podpora rodiny v krizové situaci Příspěvek na podporu rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené 
   vyjádřením OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.
   
Otevřená budoucnost, 771 403,00 MADE BY  Projekt má za cíl zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek 
z.s. / azylové domy   Finanční gramotnost pro matky v azylovém domě. Projekt probíhá v pěti zapojených Azylových domech - a to Azylový 
zapojené do projektu   v azylových domech (partnerský projekt Nadace  dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín, Azylový dům pro matky s dětmi Osek,
MADE BY  Terezy Maxové dětem) Azylový dům pro matky s dětmi v Lovosicích, Azylový dům pro matky s dětmi v Teplicích
   a Azylový dům pro matky s dětmi v Roudnici n. Labem. Kromě pravidelných kurzů,  
   jak správně zacházet s finančními prostředky a řešit dluhy, se rovněž zaměřuje na získání  
   konkrétních pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich  
   osamostatnění.

Acorus, z. ú. 30 000,00 Nákup digitálního piana a psacích stolů pro děti Příspěvek na zakoupení digitálního piana a psacích stolů pro děti žijící s maminkami  
   v azylovém domě Acorus. Obojí zajistí volnočasové aktivity s hudebně terapeutickým  
   přesahem a kvalitní přípravu do školy.

Acorus, z. ú. 285 000,00 Podpora pro traumatizované děti 2020 - Krizová Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly 
  pomoc a dlouhodobá podpora svědky hrubého domácího násilí, což je spolu s matkami dohnalo vyhledat útočiště
   a odborné služby azylového domu s utajenou adresou. Komplex pomoci zahrnuje mimo  
   jiné odbornou pomoc pedagožky (pracuje s matkou i dítětem v zájmu dítěte), arteterapii, 
   videotrénink interakcí, hry a rukodělné činnosti pro matky s dětmi, dětský klub a hlídání  
   dětí s programem. 

Centrum J. J. Pestalozziho,  299 629,00 Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří ve většině případů prožili kus svého života
o.p.s.       v problémové či dysfunkční rodině. Neznají domov jako hodnotu, bezpečné prostředí,  
   nezažili přijetí , jistotu, lásku a správné vzory. Stejně špatné vzorce chování a návyky  
   předávají dále svým dětem. Díky práci pedagoga mají větší šanci posílit rodičovské 
   dovednosti a kompetence. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení, aby měli  
   šanci rozvinout svůj potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

Azylový dům pro ženy  40 000,00 Mediace Projekt si bere za cíl pomoci rodičům řešit jejich spory mimosoudně, podpořit
a matky s dětmi o.p.s.,    jejich komunikaci, vést je ke vzájemné spolupráci. To vše proto, aby se spory co nejméně
Vsetín   dotkly jejich nezletilých dětí a zajistit tak dítěti dvě nejzákladnější potřeby-pocit bezpečí  
   a jistoty.
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Irena S. 8 900,00 Podpora návratu dítěte z ústavní výchovy do rodiny Příspěvek na podporu návratu dítěte z ústavní výchovy zpět do rodiny - příspěvek  
   na bydlení v azylovém domě k udržení kontaktu matky a dcery.

Petr V. 29 837,00 Podpora návratu dítěte z náhradní rodinné péče  Příspěvek na podporu návratu dítěte z náhradní rodinné péče zpět do rodiny
  do rodiny  - příspěvek na vybavení bytu, tak aby bylo vytvořeno dostatečné zázemí pro návrat dětí 
   zpět do rodiny.

Dětský domov Husita, o.p.s. 193 000,00 Sociální práce s biologickými a hostitelskými  Projekt systematicky pracuje s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které
  rodinami jsou dlouhodobě umístěné v dětském domově. V rámci projektu se dětský domov věnuje 
   sociálně aktivizační práci a podpoření vztahů dětí a jejich rodičů, které byly většinou 
   narušeny historií rodiny či nařízením ústavní výchovy.

Soukromý dětský domov  200 000,00 I já mám mámu Cílem projektu je udržovat smysluplný kontakt dítěte umístěného v dětském
SOS 92, o.p.s.       domově se svými rodiči, příbuznými a kamarády. Díky realizaci projektu v minulosti se již
   podařilo zrušit několik ústavních výchov a vrátit děti zpět k rodičům nebo do pěstounské 
   péče babiček. V domově je zřízena tzv. externí skupina, kam jsou zařazeny děti, které část 
   týdne tráví se svými rodiči v domácím prostředí za podpory odborného doprovázení.

Helena D. 1 400,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

Lenka S. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Olga E. 7 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Helena K. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Jiří L. 2 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Daniela M. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Hana P. 2 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Anna B. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Michaela R. 7 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Helena D. 14 040,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

Jiří D. 9 600,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Jana Ř. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Jiřina J. 10 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Emília D. 2 200,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Blanka N. 10 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Monika D. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Martina V. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči
 
Alexandr Š. 2 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Helena D. 2 803,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a rozvojových aktivit pro dítě v náhradní rodinné péči

Lesana G. 10 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Helga S. 15 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Marie F. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě  v náhradní rodinné péči

Miroslava Š. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Irena L. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Ivana Z. 7 800,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Lenka K. 3 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Libuše M. 4 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro dívku v náhradní rodinné péči

Eliška Z. 5 000,00 Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění pro dívku v náhradní rodinné péči

Martina S. 5 000,00 Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro studentku v náhradní rodinné péči

Jiří L. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění pro chlapce v náhradní rodinné péči
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Šárka P. 9 700,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Kateřina H. 13 000,00 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav
 
Jiří B. 13 000,00 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav 

Věra N. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči
 
Lenka Š. 3 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči 

Libuše V. 2 500,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Vanda R. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Ilona K. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Kateřina B. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Hana P. 1 700,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Stanislav J. 2 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Ivo S. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Lenka A. 5 400,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči  

Miroslav K. 6 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Margaritka D.K. 1 800,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Libuše J.K. 18 600,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 9 dětí v náhradní rodinné péči 

Alena M. 1 800,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Zita O. 1 600,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči  

Tereza S. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Hana J. 3 300,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzděláváni a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Lenka R. 4 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči  

Jana B. 6 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Bronislava D. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné péči 

Centrum pro náhradní  32 000,00 Doučování dětí vyrůstajících v náhradní  Příspěvek na celoroční doučování dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách.  
rodinnou péči, o.p.s.   rodinné péči  Doučující dětem pomáhají s přípravou do školy a zároveň je podporují při hledání jistoty 
   v náhradním rodinném prostředí.

Centrum pro rodinu 30 000,00 Doučování dětí vyrůstajících v náhradní rodinné  Příspěvek na podporu vzdělávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách.
Sluníčko, z.s.  péči    Cílem projektu je podporovat  děti při zvládání studia, přípravě a motivaci k učení, 
   tak aby byl rozvíjen jejich talent, dosáhly lepších studijních výsledků ve škole a zároveň  
   bylo posilováno jejich zdravé sebevědomí.

Centrum pro rodinu  12 000,00 Doučování dětí vyrůstajících v náhradní rodinné Příspěvek na doučování dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. 
a sociální péči z. s.  péči Projekt nabízí pravidelné doučování pro 6 dětí v rozsahu 2 hodin týdně. Kromě školních 
   předmětů je práce zaměřena i na logopedická a grafomotorická cvičení či přípravu  
   na přijímací zkoušky na SŠ.  

Barevný svět dětí, z. s.    27 680,00 Programy pro děti  Projekt podpořil realizaci volnočasových aktivit pro děti ve věku od 6 do 15 let  
   vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Po celý rok probíhaly akce s prvky zážitkové  
   pedagogiky (pravidelná setkávání v týdnu, jednodenní výlety či víkendové akce)  
   zaměřené na podporu identity, sociálních a komunikačních dovedností dětí. 

DOMINO cz, o. p. s.  24 000,00 Pavučina Podpora projektu PAVUČINA, který v rámci komplexního systému práce s rodinou nabízí 
   náhradním rodinám také doučování dětí. Doučování je realizováno dlouhodobě a je 
   hodnoceno jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících 
   orgánů (školy, OSPOD). 

Středisko náhradní 376 525,00 Adopce.com Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním
rodinné péče, spolek   rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá  
   ucelené, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou  
   webu www.adopce.com, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“  
   distribuované zdarma a telefonní linky  s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování  
   projektu v roce 2019.
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Rozum a Cit, z.s. 100 000,00 Být spolu pomáhá Cílem projektu je odborná podpora náhradní rodiny v lepším fungování v běžném životě
   na základě zvýšení vzájemného porozumění se svěřenými dětmi. Pěstouni mnohdy  
   potřebují služby, které jim pomohou pochopit složitou a specifickou situaci svěřených
   dětí, a zároveň se potřebují naučit porozumět vlastním potřebám a potřebám dětí, které  
   případně již v rodině vyrůstají.

Spolek PRIDE-CZ 100 000,00 Mezinárodní konference: Dítě v péči příbuzného  Příspěvek na uspořádání mezinárodní konference s podtitulem: Dítě v péči příbuzného. 
   Konference si klade za cíl přivést do ČR odborníky z více jak 20 různých států Evropy  
   i Severní Ameriky a společně diskutovat o nastavení příbuzenecké péče o děti v daných 
   státech. V rámci konference vznikne sborník s popisem praxe v těchto různých zemích  
   a s různými návrhy řešení inspirovanými „dobrou praxí“. Kvůli epidemii koronaviru byla 
   konference odložena na nový termín 25. - 27. 8. 2021. 
 
Diamant, podporujeme 50 000,00 Terapeutická podpora dětí vyrůstajících  Příspěvek na zajištění terapeutické podpory a péče pro rodiny přechodných
náhradní rodiny srdcem, z.s.  v náhradních rodinách a dlouhodobých pěstounů.
  
Středisko náhradní  226 093,00 Adopce.com Adopce.com nabízí osvětu v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním
rodinné péče, spolek   rodinám a zájemcům o zprostředkování náhradní rodinné péče. Projekt předkládá  
   ucelené, objektivní a aktuální informace převážně o adopci a pěstounské péči, formou  
   webu www.adopce.com, informační brožury „Průvodce náhradní rodinnou péčí“  
   distribuované zdarma a telefonní linky  s odborníky. Příspěvek pokryl pokračování  
   projektu v roce 2020.

HESTIA - Centrum pro 35 000,00  Zapojení dětí z náhradní rodinné péče Programy pro děti ve věku 6-15 let nabízejí  dětem dlouhodobou vztahovou podporu
dobrovolnictví, z.ú.   do mentoringových  dobrovolnických programů a zájem stabilní osoby - dobrovolníka - kamaráda. Speciálně proškolený a odborně  
   vedený dobrovolník se setkává s dítětem pravidelně 1x týdně po dobu nejméně 1 roku.
   Náplň schůzek je zaměřena na osobnostně - sociální rozvoj dětí, zlepšení komunikačních 
   dovedností, zdravého sebeprosazení, získání nových poznatků a zkušeností, učení se jak 
   navázat zdravý vztah. 

Rodina sv. Zdislavy, z.s. 8 000,00 Rozvojové a volnočasové aktivity pro děti  Příspěvek na pobytové akce pro děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní rodinné péči
  z náhradní rodinné péče

Diakonie ČCE - středisko 30 000,00 Podpora dětí z náhradní rodinné péče IV. Příspěvek na úhradu lektorů - pedagogů, kteří docházejí do náhradních rodin. 
Západní Čechy     Lektoři s pedagogickým vzděláním pravidelně pomáhají v domácí přípravě dítěte - učí  
   jej, jak se připravovat do školy a jak se učit. Vzdělávají též rodiče o specifických potřebách 
   dítěte a možnostech jeho podpory, spolupracují zároveň i s učiteli a také s klíčovým
   sociálním pracovníkem rodiny v rámci doprovázení pěstounů.

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.  19 000,00 Podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na realizaci zážitkového pobytu pro děti, které vyrůstají v náhradních rodinách.  
   V rámci cíleného zážitkového programu vedeného týmem odborníků si děti mohou  
   vytvářet nové praktické a vztahové zkušenosti a rozvíjet řadu dovedností a klíčových 
   kompetencí, které usnadní jejich integraci do společnosti.

Centrum Protěž, z.ú. 10 000,00 Realizace dvou víkendových pobytů  Příspěvek na realizaci dvou víkendových pobytů - víkendu pro prarodičovské
  pro pěstounské rodiny pěstounské rodiny a víkendu pro přechodné a dlouhodobé pěstounské rodiny.

Dětské krizové  350 000,00 Cesta z pekla Projekt poskytuje odbornou pomoc dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným 
centrum, z. ú.   a dětem v závažných životních situacích - ochrana dítěte před dalším atakováním,  
   následná terapie atd.

Dětské krizové 300 000,00  Ohrožení dětí v kyberprostoru Obsahem projektu je odborná práce krizových interventů, psychologů, sociálních
centrum, z. ú.   pracovníků, případně právníků, jejichž cílem je poskytování odborné pomoci dětem 
   ohroženým na internetu a sociálních sítích.

Dětské krizové  133 000,00 Preventivní příběhy - poučenost chrání děti Cílem projektu je zajištění pokračování úspěšného projektu preventivních
centrum, z. ú.   komiksových příběhů pro děti a dospívající - ty jsou typickou, pro děti srozumitelnou  
   a přitažlivou formou předávání informací. V podobě samostatně zpracovaných  
   jednoduchých příběhů jsou dětem nabídnuta stěžejní kritéria pro identifikaci  
   patologických jevů jako např. fyzické týrání, sexuální zneužívání, citové nepřijetí dítěte  
   v rodině, domácí násilí, rozpad rodiny, nebezpečí internetu, sebepoškozování, poruchy  
   příjmu potravy, poruchy chování, včetně podpory k řešení těchto situací.

Soukromý dětský  24 000,00 Zimní volnočasové aktivity Příspěvek na lyžařský pobyt a lyžování dětí v průběhu jarních a pololetních prázdnin. 
domov SOS 92, o.p.s.    

Dětský domov Husita, o.p.s. 10 000,00 Zimní ozdravné pobyty Příspěvek na školní lyžařské pobyty pro děti, které navštěvují sportovní třídy.

Dětský domov Staňkov        17 000,00 Zima na horách Příspěvek na lyžařský pobyt na Šumavě
  
Dětský domov Loreta  16 000,00 Finanční gramotnost není jen o penězích Příspěvek na edukační pobyt zaměřený na finanční gramotnost spojený
a Školní jídelna Fulnek,   jako takových s lyžováním v prostředí Beskyd
příspěvková organizace
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Dobrovolnické centrum      17 000,00 Dětský úsměv Podpora projektu  realizovaného v DC Kladno, DD Ledce a DDŠ Slaný. Náplní projektu  
Kladno, z.s   je pravidelné individuální setkávání prověřených dobrovolníků s dětmi z DD (procházky,  
   návštěvy hřišť, dětských kulturních a sportovních akcí, výlety, cestování autobusem,  
   vlakem, dopisování a jiné pro rodinu běžné aktivity). Průběžná a dlouhodobá individuální  
   podpora přináší dětem vztah, rozvoj, nové zážitky a je účinnou prevencí psychické deprivace.

Dětský domov Vizovice 40 000,00 Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Příspěvek na podporu 15. ročníku akce pro dětské domovy Zlínského kraje. 
  Zlínského kraje Sportovní ozdravný pobyt přispívá ke zlepšení sportovních dovedností dětí a motivuje je tím 
   ke kvalitnímu využívání volného času. 

Dětský domov a Školní  16 000,00 Hurá na hory a nejen na lyže 2020!! Příspěvek na ozdravný pobyt v horském prostředí pro děti z dětského domova
jídelna Mašťov 

Základní škola, Dětský  20 000,00 Vzájemná spolupráce s Mateřskou školou Jesenická Příspěvek na podporu vzájemné spolupráce dětského domova s místní mateřskou školou. 
domov, Školní družina   Vrbno Během roku jsou v plánu společné volnočasové aktivity (výlety, vánoční pečení, výtvarné
a Školní jídelna, Vrbno p.    dílny, bylinková zahrada...) s cílem otevřít dětský domov veřejnosti a podpořit
Pradědem, nám. Sv.    tak začlenění dětí do místní komunity. 
Michala 17, příspěvková 
organizace 

Spolek přátel Dětského 6 000,00  Zimní sportovně ozdravný pobyt na horách Příspěvek na podporu zimního rekreačně ozdravného pobytu pro děti z dětského domova
domova a Speciálních  
škol Zlín

Malíček, z.s. 217 000,00 Dobrovolníci v Dětském centrum Praha - Krč Cílem projektu je kompenzovat dětem v ústavní výchově nepřítomnost rodiče, umožnit  
   mu zažít bezpodmínečné přijetí a laskavost. Pomoci dítěti rozvinout jeho specifický talent  
   (zpívání, pohybové dovednosti) i základní lidské dovednosti (řeč, chůze) díky pravidelnému  
   docházení prověřených dobrovolníků do Dětského centra v Praze Krči.

Dětský domov a Školní  20 000,00 PRÁZDNINOVÁ PLAVBA 2020 Příspěvek na letní pobyty pro děti z dětského domova dle jejich individuálního zájmu
jídelna, Nový Jičín         a výběru, s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj.

Dětský domov Bojkovice 10 000,00 Dětská letní rekreace plná zábavy, her a pohybu Příspěvek na letní pobyty pro děti z dětského domova dle jejich individuálního zájmu a  
   výběru, s cílem podpořit jejich další osobnostní rozvoj. 
  
Dětský domov Husita, o. p. s. 12 000,00 Letní tábory Příspěvek na letní pobyty pro děti z dětského domova

Dětský domov a Školní  14 000,00 Hadinka 2020 Příspěvek na projekt „Hadinka 2020“ - letní dovolená pro děti z dětského domova
jídelna Ostrava, Ostrava   s atraktivním programem (tábornické dovednosti, koupání a vodní sporty, návštěva
-Slezská Ostrava,    koňského ranče, lanové centrum, turistika apod.)
Na Vizině 28, příspěvková 
organizace     

Soukromý dětský domov  20 800,00 Zájmové aktivity, doučování, letní vodácký kurz Příspěvek na úhradu zájmových kroužků, doučování a realizaci tradičních akcí v době
SOS 92, o.p.s.    a turistický pobyt pro děti z dětského domova     letních prázdnin - turistického pobytu a vodáckého kurzu pro děti z dětského domova.

Domov pod lípou,  10 000,00 Podpora volnočasových aktivit pro děti z dětského Příspěvek na pořízení herních prvků (houpaček) na hřiště v areálu dětského domova,
příspěvková organizace   domova které budou využívat děti s mentálním, kombinovaným postižením. 
Lipník)

Dětský domov Staňkov 31 000,00 Letní aktivity pro děti z dětského domova Příspěvek na letní pobyty a aktivity pro děti z dětského domova

Opři se, z.s. 25 000,00 Expedice za hranice dětského domova 2020 Příspěvek na podporu projektu „Expedice za hranice dětského domova 2020“. Projekt 
   dětem nabízí smysluplné trávení volného času formou pravidelných i jednorázových 
   sportovních aktivit nebo dobrovolnických pobytů.

Duha Zámeček 20 000,00 Zámeček 2020 Příspěvek na úhradu tisku a distribuce jednoho ze čtyř čísel časopisu Zámeček. Časopis  
   je dlouhodobě hlavním informačním kanálem pro děti z dětských domovů. Do řízení 
   redakce jsou zapojeny talentované děti a mladí lidé z dětských domovů. Kromě časopisu 
   je k dispozici i web www.zamecek.net.

Richard S. 60 100,00 Přímá podpora studenta z dětského domova Příspěvek na podporu vysokoškoláka a úhradu studia na VŠ finanční a správní  
   v akademickém roce 2019/2020 

Michaela N. 29 000,00 Přímá podpora studentky z dětského domova Příspěvek  pro vysokoškolačku na podporu studia na NEWTON College, a.s. v akademickém  
   roce 2109/2020  
  
Nikol S. 20 442,00 Přímá podpora studentky z dětského domova Příspěvek na podporu studia na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2019/2020 

Diana H. 17 500,00 Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 
   Vysokého učení technického v Brně v akademickém roce 2019/2020 

Petr S. 24 200,00 Přímá podpora studenta z dětského domova Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v akademickém
    roce 2019/2020

Tereza V. 29 000,00 Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém roce  
   2019/2020 
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Filip U. 16 200,00 Přímá podpora studenta z dětského domova Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě v akademickém roce 
   2018/2019

Zdenka S. 5 000,00 Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu studia na SOŠ EDUCA Pardubice 

Marek E. 15 870,00 Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 
   v akademickém roce 2019/2020 

Marek E. 15 185,00 Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči Příspěvek na podporu studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 
   v akademickém roce 2019/2020 

Kristina T. 50 285,00 Přímá podpora studentky z dětského domova Příspěvek na podporu vzdělávání a vstupu do samostatného života pro studentku  
   z dětského domova

Dům tří přání, z.ú.   30 000,00 Učíme se učit Příspěvek na doučování dětí, díky kterému si budou moci osvojit pravidelný denní návyk 
   přípravy do školy a doplnit si své mezery ve vzdělávání a lépe se tak připravit na svoji 
   budoucnost.
 
Radost, Dětský domov o.p.s 20 300,00 Přímá podpora studentky z dětského domova Příspěvek na školné a studijní pomůcky pro studentku 1. ročníku tříletého učebního 
   oboru zlatník-klenotník

Nadace Terezy Maxové 950 000,00 Rozjedu to!  Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání a dovedností dětí z dětských domovů
dětem / Otevřená  (partnerský projekt Nadace Terezy Maxové dětem) ve věku 11-15 let. Adresnou podporou doučování a zacílením na individuální potřeby  
budoucnost, z.s.   dětí chceme zvýšit jejich motivaci a tím i šance na lepší vzdělání a výběr oboru či  
   budoucího povolání. Stěžejní roli v procesu motivace dětí mají vychovatelé, a proto se 
   v rámci projektu počítá i s jejich zapojením a profesní podporou.

Dětské domovy a výchovné  300 000,00 Vzdělávací fond ŠKODA AUTO  Konkrétní podpora vzdělávání studentů středních škol a odborných učilišť
ústavy Středočeského  a Nadace Terezy Maxové dětem
 a Královéhradeckého kraje 
/ Nadace Terezy Maxové 
dětem

Dětský domov, Praktická  13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
škola, Základní škola,    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
Mateřská škola Nymburk,   
příspěvková organizace

Dětský domov Holice, 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
 Husova 623, 534 11 Holice   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19

Dětský domov Krnsko, 13 000,00  Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
příspěvková organizace   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19

Dětský domov a školní 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
 jídelna, Vrchlabí, Žižkova   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
 497   

Dětský domov se školou, 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
 středisko výchovné péče    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
a základní škola Býchory        

Dětský domov, Základní 13 000,00  Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
škola a Mateřská škola    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
Ledce, příspěvková   
organizace    

Dětský domov Husita,  13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
o. p. s.   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
 
Dětský domov a Školní  10 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
jídelna, Sázava,    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
Benešovská 7

Dětský domov, mateřská 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí  Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
škola a školní jídelna,    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19 
Broumov, tř. Masarykova 
246

Dětský domov a Školní 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
 jídelna, Solenice 42   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19



OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Soukromý dětský domov  13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
SOS 92, o.p.s.         v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19

Dětský domov Staňkov 13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí  
   v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19

Dětský domov se školou,  13 000,00 Technické vybavení na podporu vzdělávání dětí Příspěvek na pořízení technického vybavení k zajištění on-line vzdělávání dětí
středisko výchovné péče,    v souvislosti se zrušením výuky na školách během pandemie COVID-19
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Centrum J. J. Pestalozziho,  20 000,00 Skupiny osobnostního rozvoje a individuální  Projekt je určen dětem a mladým lidem, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou
o.p.s.      konzultace s dětmi z dětských domovů a náhradní či náhradní rodinnou péčí a potřebují pomoc a podporu, tak aby byli připraveni 
  rodinné péče na odchod do samostatného života. Cílem je, aby děti byly zdravě sebevědomé, měly
   zpracovanou minulost, vyjasněné rodinné vztahy, ale i vztah k sobě. Aktivity projektu cílí  
   na prevenci závislostí, bezdomovectví, nezaměstnanosti, na získání a rozvoj sociálních  
   a praktických dovedností. Spolupráce s dětmi je dlouhodobá, pravidelná, založená  
   na vztahu, důvěře a individuálním přístupu. 

Letní dům, z. ú.      40 000,00 Kousek domova - dlouhodobá sociálně Hlavním obsahem projektu je odborná individuální i skupinová práce s dětmi
  -terapeutická práce s dětmi z dětských domovů z dětských domovů - DD Písek, DD Krompach, DD Korkyně, DD Dolní Počernice a DD  
   Klánovice -  s cílem posilovat jejich vztahové vazby, pracovat s jejich životním příběhem  
   a historií, podporovat sebehodnotu a sebepřijetí, posilovat emoční stabilitu a také rozvíjet  
   tvořivost, sociální, komunikační a praktické dovednosti. 

Nadační fond LA VIDA LOCA 50 000,00 Život v kufříku Počet odložených či odebraných novorozeňátek činí v ČR až 500 dětí ročně, tendence  
   je bohužel vzrůstající. Cílem projektu je mimo jiné zajistit všem nově narozeným dětem 
   v přibližně 60 porodnicích po celé ČR, vyrůstajícím bez svých biologických rodičů, kufřík 
   na cestu životem. Díky tomu mohou pěstouni, adoptivní rodiče, a především samy děti  
   znát svůj příběh skutečně od samého začátku.

Poradna VIGVAM z.ú. 100 000,00 Nebýt v tom sám Cílem projektu je pomoci dětem a jejich rodinám přijmout ztrátu (např. úmrtí, ztráta rodiny
   rozvodem, ztráta kamaráda), pochopit ji a zpracovat dle jejich možností v přijatelném čase,
   aby se neřešená situace nestala traumatem, které vyžaduje náročnější terapeutickou práci.

Dětský domov a Školní  10 000,00 Přímá podpora chlapce z dětského domova Příspěvek na psychoterapii pro chlapce z dětského domova trpícího syndromem CAN
jídelna Sázava, Benešovská 7 

Dětský domov, Základní  11 000,00 Přímá podpora chlapce z dětského domova Příspěvek na absolvování „Terapie hrou“ pro chlapce z dětského domova s cílem
škola a Praktická škola,    usnadnit přechod chlapce do náhradní rodiny
Jaroměř

Kristina T. 31 450,00 Přímá podpora studentky z dětského domova Příspěvek na podporu vzdělávání a vstupu do samostatného života pro studentku z dětského  
   domova 
 
Natália M. 30 000,00 Přímá podpora dívky z dětského domova Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

Darina Č. 8 114,00 Přímá podpora dívky  z dětského domova Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení

Dětský domov Moravská  40 000,00 Samostatné bydlení Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který již osmým rokem tvoří zázemí
Třebová       pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova. Základním posláním projektu je  
   zkvalitňovat přípravu těchto mladých lidí na samostatný život po odchodu z dětského domova. 

Academia Via Familia z.s. 30 000,00 A zase ty peníze!? Příspěvek na víkendový pobyt určený pro  děti z ústavní a náhradní rodinné péče. Pobyt je  
   zaměřen na osobnostní rozvoj v oblasti zvýšení finanční gramotnosti a v oblasti  posílení  
   povědomí o nákladech bydlení,  péče o domácnost a sám sebe. Víkendová setkání navazují  
   na úspěšné projekty z předchozích let a dále rozvíjí oblasti uplatnění na trhu práce – tvorba CV, 
   nácvik pracovního pohovoru apod.

Spolu dětem, o.p.s. 100 000,00 Tréninky dospělosti 2019 Projekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které 
   bude muset po odchodu z dětského domova řešit. Struktura projektu je vytvořena s cílem, aby  
   si mladí lidé po odchodu z ústavního zařízení byli schopni najít a udržet zaměstnání a získali  
   praktické dovednosti potřebné k uplatnění na trhu práce i v běžném životě. 

Otevřená budoucnost, z.s. 650 870,00 Accenture Academy (partnerský projekt Nadace Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při  
  Terezy Maxové dětem) přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti vyrůstající v dětských domovech  
   ve věku 15 až 19 let (26 let) které se připravují na odchod z dětského domova. Nabízí jim  
   širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života a pomáhá jim při volbě povolání 
   a orientaci v této problematice. Projekt je realizován v 16 dětských domovech.

Otevřená budoucnost, z.s. 218 600,00 To dáš!  (partnerský projekt Nadace Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských  
  Terezy Maxové dětem) domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich  
   pracovního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získat pracovní zkušenosti, usnadnit 
   jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost.
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ICF ČR / International  697 500,00 To dáš! (partnerský projekt Nadace Terezy Příspěvek na organizaci, vedení a realizaci přednášek pro 1.800 mladistvých
Coach Federation Czech  Maxové dětem)  do 30 let po celé České republice v rámci projektu To dáš! Cílem projektu To dáš! 
Republic, z.s.    je umožnit získat pracovní zkušenosti, usnadnit vstup na pracovní trh a posílit pracovní  
   návyky a samostatnost mladých lidí z dětských domovů, z domovů na půl cesty  
   a maminek z azylových domů.

Salesiánský klub mládeže, 200 000,00 Na cestě do života – příprava na život a doprovázení  Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající
 z. s. Centrum Don Bosco  dětí a mladých lidí z ústavní výchovy, pěstounské v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli
  péče  a ohrožených rodin v samostatném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni 
   založit fungující rodinu a vychovat své vlastní děti.

Janus, z.s. 265 724,00 Centrum Janus Projekt je zaměřen na komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu dětí a mladých  
   lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče a na následné provázení mladých dospělých 
   během procesu osamostatnění. Služby jsou zaměřeny na utváření a pěstování  
   vzájemných vztahů, na podporu při rozvoji jejich osobnosti, na poradenství, doprovázení  
   v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí a na rozvoj praktických dovedností  
   běžného života.

Soukromý dětský domov  100 000,00 Samostatně do života Projekt si klade za cíl vybavit děti z dětského domova stejným způsobem jako děti
SOS 92, o.p.s.       vyrůstající v rodinách tak, aby po opuštění dětského domova byly schopné postarat se  
   samy o sebe a začlenit se do společnosti. V dlouhodobém měřítku je cílem eliminovat  
   sociální vyloučení klientů domova a jejich závislost na sociálních dávkách v průběhu  
   celého jejich života.

Tilia - občanské sdružení, z.s.  20 000,00 Projekt Slunce Projekt Slunce nabízí skupině dětí z dětských domovů Středočeského kraje absolvování  
   deseti víkendových kurzů s cílem usnadnit jim integraci do většinové společnosti. Projekt 
   je zacílen zejména na tyto oblasti: začlenění na trh práce, základní ekonomické znalosti,  
   prevence rizikového chování, prohlubování sociálně komunikačních znalostí a dovednos-
   tí, mediální gramotnost, orientace v základním poradenství v psychosociální a sociálně
   -právní tématice.

Sdružení D, z.ú. 10 000,00 NA CESTĚ Projekt NA CESTĚ je program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnického  
   provázení v rámci přípravy dětí z dětských domovů a náhradní rodinné péče  
   na samostatný život a prevence jejich selhání v samostatném životě. Projekt probíhá  
   v Olomouckém kraji.

CELKEM:	12 215 880,00


