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Otevřená budoucnost, z.s.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ 
RODINNÉ PÉČE, spolek

Janus, z. s.

Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí  
a mládeže Plzeň

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

Dobrovolnické centrum 
Kladno, z.s.  

      
Pro Dialog, z.s.

Amalthea z.s.

Centrum pro rodinu 
Sluníčko, z.ú.   

Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče, 
základní škola a školní 
jídelna Dobřichovice

Opři se, z. s.

569 565,00

350 596,00

200 000,00

100 000,00

350 000,00

25 000,00

220 000,00

100 000,00

30 000,00

16 000,00

6 000,00

20 000,00

Projekt Accenture Academy (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a Accenture)

Adopce.com

Centrum Janus

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha 

CESTA Z PEKLA - odborná interdisciplinární péče  
o děti týrané a sexuálně zneužívané a jejich rodiny

Dětský úsměv

Dialogy v rodinách s ohroženými dětmi 

Dostupnost terapeutických a psychologických 
služeb v sociálně-právní ochraně dětí

Doučování dětí z pěstounských rodin 

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita  
s terapeutickým přesahem 

DRAMAkroužek - volnočasová aktivita 
s terapeutickým přesahem 

Expedice za hranice dětského domova 2022

Projekt Accenture Academy pomáhá dětem při vstupu do samostatného života a při 
přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou mladí lidé vyrůstající v dětských 
domovech ve věku 15 až 19 let (26 let), kteří se připravují na odchod z dětského  
domova. Projekt nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života  
a pomáhá při volbě povolání a orientaci v této problematice. Projekt je realizován  
v 16 dětských domovech. 

Adopce.com nabízí podanou ruku zájemcům o adopci a pěstounskou péči. Též osvětu  
v otázkách náhradní rodinné péče, poradenství náhradním 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. 

Projekt je zaměřen na přípravu mladých lidí na odchod z ústavní či pěstounské péče  
a na následné provázení mladých dospělých během procesu osamostatnění. Služby jsou 
komplexní, systematické a dlouhodobé. Zaměřují se na utváření a pěstování vzájemných 
vztahů,  na poradenství, doprovázení v oblastech bydlení, práce, vedení osobních financí 
a na rozvoj praktických dovedností běžného života. 

Centrum pomoci Střecha podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích, které 
sami nedokáží řešit. Poskytuje jim různé služby a formou dlouhodobého doprovázení 
napomáhá k sanaci rodiny a tím snižování rizika nežádoucího odebrání dítěte do ústavní 
výchovy.

Projekt poskytuje odbornou pomoc týraným, zneužívaným, a zanedbávaným dětem, 
které se ocitnou v závažných životních situacích. Cílem je ochrana dítěte před dalším 
atakováním, následná terapie atd. 

Projekt nabízí individuální a nadstandardní péči o děti umístěné v DC Kladno, DD Ledce, 
DD Slaný a DD Beroun. Péče je založena na pravidelném setkávání (procházky, výlety, 
návštěvy divadla, kina, bazénu aj.), kdy má dítě dobrovolníka jen pro sebe a díky tomu 
se může učit prožívat pozornost, lásku i péči, která je věnována jen jemu. 

Příspěvek podpořil ucelený program péče o děti nacházející se v prostředí konfliktu. 
Nabízí terapeutickou práci individuální a skupinovou, jelikož se děti často stávají obětmi 
a rukojmími konfliktů mezi rodiči, což ovlivňuje jejich život. Trpí úzkostmi, emočními 
výkyvy, nočními můrami, neklidem, psychosomatickými potížemi, opožďují se v kogni-
tivním vývoji. Cílem projektu je doprovázet je tak, aby přesto mohly vyrůst v samostat-
nou osobnost, která má své místo ve světě a vytváří naplňující vztahy. 

Cílem projektu je zajistit traumatizovaným dětem z náhradních rodin dostupnou tera-
peutickou péči. Ta jim bude poskytnuta včas a v dostatečné kvalitě a přispěje ke zlepšení 
jejich psychického stavu. 

Příspěvek na doučování pro děti z náhradních rodin. Cílem projektu je podporovat děti 
při zvládání studia, přípravě do školy a motivovat je k učení. Snahou je zlepšení prospě-
chu zapojených dětí, kterým se zároveň rozšíří možnosti výběru středních škol  
a budoucího povolání a posílí jejich zdravé sebevědomí. 

Příspěvek na volnočasovou aktivitu s terapeutickým přesahem pro 16 dětí ve věku 12-16 
let z daného dětského domova. Tato aktivita přispívá k pozitivnímu a smysluplnému 
trávení volného času, zúročení talentu a posílení vědomí vlastní hodnoty a schopností. 

Pokračování a rozšíření podpory i pro dislokované pracoviště daného zařízení, ve 
Slaném. Příspěvek podpořil kroužek dramatické výchovy pro skupinu 6 dětí z tohoto 
zařízení.

Cílem je nabídnout dětem z dětských domovů (DD Pyšely, DD Krnsko,  DD Nové Strašecí 
a DD Unhošť) smysluplné trávení volného času formou pravidelných i jednorázových 
sportovních aktivit nebo dobrovolnických pobytů. Zároveň mají děti možnost se díky 
navázání pevných vztahů s dobrovolníky lépe integrovat do společnosti a získat pozitivní 
vzory.
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Dětský domov a Školní 
jídelna, Ostrava-Slezská 
Ostrava, Na Vizině 28, 
příspěvková organizace

HoSt - Home-Start Česká 
republika, z.ú.

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Letní dům, z.ú.

Cestou necestou, z.ú.

Lata - programy pro 
mládež a rodinu, z.ú.

Dětský domov Uherské 
Hradiště

Centrum Alma, z.ú.

Střední škola, Základní 
škola, Mateřská 
škola, Dětský domov a 
Speciálně pedagogické 
centrum Mladá Boleslav, 
příspěvková organizace    

Dobré víly dětem, z.s. 

Dětský domov Dubá - 
Deštná 6, p.o.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Dětský domov Uherský 
Ostroh

Dětský domov "Země 
dětí" a ŠJ Česká Kame-
nice, Komenského 491, 
příspěvková organizace  
     
Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi o.p.s., 
Vsetín

Farní charita Lovosice

Charita Most

   

22 000,00

280 000,00

150 000,00

16 000,00

20 000,00

250 000,00

285 000,00

20 000,00

15 000,00

5 000,00

20 000,00

34 000,00

8 000,00

14 000,00

10 000,00

38 500,00

42 000,00

44 000,00

Hadinka 2022

HoSt - Podpora sociálně ohrožených rodin v Praze

I já mám mámu

Jarní prázdniny 2022 

Kousek domova - dlouhodobá sociálně- 
terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

Krizové centrum pro rodinu

Lata programy

Letní ozdravné pobyty dětí

Letní tábor pro děti z pěstounských rodin

Letní tábor pro děti z dětského domova

Letní tábor pro děti z dětských domovů

Letní tábor ve Sloupu v Čechách

Letní tábory

Letní tábory dětí dětského domova

Letní tábory pro děti z dětského domova  
v České Kamenici

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

Příspěvek na desetidenní letní pobyt s doučováním pro 22 dětí z dětského domova 

Projekt je zaměřen na pomoc dětem a jejich rodičům, kteří pocházejí ze sociálně  
znevýhodněného prostředí a nedokáží sami vytvořit podnětné a harmonické prostředí 
pro výchovu a vývoj dětí. Dobrovolník pravidelně dochází do rodiny a podporuje jak děti, 
tak dospělé s cílem zlepšit fungování rodiny. 

Cílem projektu je navázat vztah dítěte umístěného v daném domově s jeho vlastní  
rodinou. Projekt spočívá v intenzivní práci sociálního pracovníka s rodinou dítěte  
i dítětem samotným. Vytouženým cílem je vrátit dítě zpět domů, pokud to podmínky  
v rodině umožňují. Projekt se uskutečňuje nepřetržitě již od roku 2009. 

Příspěvek na pobyt na horách pro 8 dětí z dětského domova v době jarních prázdnin 

Příspěvek na dlouhodobou sociálně-terapeutickou práci s dětmi z dětských domovů, 
která si klade za cíl rozvíjet tvořivost, sociální schopnosti a praktické dovednosti dětí  
a posilovat jejich sebepřijetí a citovou vyrovnanost a zvyšovat tak jejich úspěšnost  
v zapojení se do samostatného života.

Projekt se zaměřuje na poskytování sociálních a psychoterapeutických služeb pro ohrože-
né děti a jejich rodiny. Hlavním cílem 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.

Programy organizace Lata pečují o sociálně znevýhodněné ohrožené děti, mládež  
a rodiny, s cílem prevence jejich sociálního selhání. Podpora probíhá formou individuál-
ní sociální práce s každým klientem/rodinou a u mladých lidí paralelně jako vrstevnická 
podpora od dobrovolníka.

Příspěvek na ozdravně-sportovní pobyt pro 20 dětí z dětského domova, které nemají 
možnost trávit prázdniny u svých rodin.

Příspěvek na letní pobyt pro děti z pěstounských rodin, který bude zaměřený především 
na budování zdravých vztahů, vlastní integrity, rozvoj emoční inteligence a prevenci 
rizikového chování. 

Příspěvek na letní tábor pro 5 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábor v přírodě pro děti z dětských domovů plný vzdělávacích,  
volnočasových a sportovních aktivit

Příspěvek na letní tábor pro 34 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 4 děti z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 14 dětí z dětského domova

Příspěvek na letní tábory pro 10 dětí z dětského domova

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami  
ubytovanými v azylovém domě ve Vsetíně. Projekt chce dopomoci k získání zdravých  
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami 
ubytovanými v azylovém domě v Lovosicích. Projekt chce dopomoci k získání zdravých 
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami  
ubytovanými v azylovém domě v Oseku. Projekt chce dopomoci k získání zdravých  
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.
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Charita Teplice

Otevřená budoucnost, z.s. 
/ azylové domy zapojené 
do projektu MADE BY

Dětský domov Vizovice

Mezigenerační  
a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s.

Salesiánský klub 
mládeže, z. s. Centrum 
Don Bosco

Amalthea z.s.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ  
CENTRUM, z.ú.

Liga otevřených mužů, 
z.s.  

DOMINO cz, o. p. s.      

      
Centrum psychologické 
pomoci, příspěvková 
organizace

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.   

      
Salesiánské středisko 
mládeže - dům dětí  
a mládeže Plzeň

        
Diakonie ČCE - středisko 
Západní Čechy 

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú.

42 000,00

507 235,00

40 000,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

300 000,00

14 400,00

40 000,00

15 000,00

20 000,00

15 000,00

20 000,00

32 000,00

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

MADE BY 
Finanční gramotnost pro matky 
v azylových domech (partnerský projekt  
Nadace Terezy Maxové dětem)

Malý turistický sraz dětských domovů 

Mentoringové preventivní programy pro podporu 
rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společen-
ského začlenění

Na cestě do života – příprava na život  
a doprovázení dětí a mladých lidí z ústavní  
výchovy, pěstounské péče a ohrožených rodin

NA ZAČÁTKU - pomoc a podpora těhotným  
ženám v obtížné situaci

Ohrožení dětí v kyberprostoru

Patron

Pavučina

Pobyt pro děti z dětských domovů

Podpora dětí v náhradní rodinné péči 

Podpora dětí vyrůstajících v pěstounských  
rodinách prostřednictvím letního zážitkového 
pobytu "SPOLU NA POHODU"

Podpora dětí z náhradní rodinné péče V.

Podpora letních aktivit dětí

Cílem projektu je prohloubení rodičovských dovedností a spolupráce s klientkami uby-
tovanými v azylovém domě Agapé v Teplicích. Projekt chce dopomoci k získání zdravých 
a praktických návyků v oblasti vaření, finanční gramotnosti a péče o dítě. Dlouhodobým 
cílem je osamostatnění matek.

Projekt podporuje zvýšení finanční gramotnosti a získání pracovních návyků matek v 
azylovém domě. Příspěvek byl udělen na pokračování projektu v roce 2021, kdy v něm 
bylo zapojeno pět azylových domů v ČR. Kromě pravidelných kurzů, jak správně zacházet 
s finančními prostředky a řešit dluhy, se projekt rovněž zaměřuje na získání konkrétních 
pracovních zkušeností klientek azylového domu a pomáhá jejich osamostatnění.

Příspěvek na uspořádání malého turistického srazu pro 45 dětí ze 7 dětských domovů  
na konci školního roku 2021/2022

Záměrem projektu je s podporou vyškolených dobrovolníků pomoci dětem, které jsou 
z různých důvodů – osobnostních, sociálních, zdravotních, rodinných - náchylní k rizi-
kovému chování a může jim pomoci připravený dobrovolník pracující pod supervizním 
vedením odborného týmu. Cílem projektu je poskytovat jedinečnou podporu dětem, 
jejichž rodiny nedokáží naplňovat jejich potřeby různého charakteru, a nastavit jim 
spravedlivou možnost začlenění do smysluplného života v dospělosti.

Cílem projektu je dlouhodobě a systematicky připravovat děti a mladé lidi vyrůstající  
v ústavní výchově, pěstounské péči či v ohrožených rodinách tak, aby uspěli v samo-
statném životě, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit 
fungující rodinu a vychovat své vlastní děti. 

Projekt pomáhá již od roku 2012 těhotným ženám a ženám s dětmi do jednoho roku 
věku, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tu nejsou schopny řešit vlastními silami 
a jsou tak ohrožené odebráním dítěte. Cílem projektu je pomáhat těmto ženám vytvářet 
vhodné podmínky pro příchod dítěte a naučit je rozumět jeho potřebám.

Poskytování odborné pomoci dětem ohroženým na internetu a soc. sítích. tj. distanční 
krizové pomoci (Linka důvěry) a krizové pomoci "face to face" dětem ohroženým  
v kyberprostoru - sexuální atakování dětí "predátory" na soc. sítích, ohrožení osobami  
vytvářejícími si falešné profily na soc. sítích, pomoc dětem traumatizovaným  
kyberšikanou či nevhodnými obsahy na internetu.

Projekt Patron (www.ipatron.cz) nabízí přirozené vzory a  podporuje sociální integraci 
mladých lidí z dětských domovů formou mentoringového doprovázení dospělým 
dobrovolníkem (patronem/kou). Ten/ta jim pomáhá zvládnout přechod z ústavní péče 
do samostatného života. Klíčové pro vytvoření vztahu, ve kterém je důvěra, jsou společné  
zážitky, ke kterým se mohou při individuálním setkávání vracet. 

Vzdělávací projekt nabízí v rámci komplexního systému práce s rodinou doučování dětí 
umístěných do náhradních rodin. Doučování je realizováno dlouhodobě a je hodnoceno 
jako velmi potřebné a přínosné nejen z pohledu rodin, ale i spolupracujících orgánů 
(školy, OSPOD).

Příspěvek na uspořádání prázdninového pobytu v Beskydech pro děti z dětských  
domovů, které se z různých důvodů ocitají mimo rodinné prostředí a nemohou  
prázdniny trávit doma. 

Doučování a podpora volnočasových aktivit dětí v náhradní rodinné péči v Moravsko- 
slezském a Olomouckém kraji, stejně tak i odborné poradenství těmto rodinám. Projekt 
se zaměřuje na podporu školní úspěšnosti dětí, aby se mohly vzdělávat v běžných 
školách, vzdělání pro ně představovalo hodnotu a v budoucnu  jim pomohlo v jejich 
úspěšném uplatnění ve společnosti. Zapojení do kroužků podpoří jejich zařazení do 
kolektivu vrstevníků, děti mohou rozvíjet své sociální dovednosti a také se naučí smyslu-
plně trávit volný čas.

Příspěvek na realizaci zážitkového pobytu "SPOLU NA POHODU" pro 15 dětí z pěstoun-
ských rodin. Pobyt bude zaměřený na poznání vlastní sebehodnoty, nadání a osobnost-
ních předpokladů, rozvoj zdravé sebedůvěry a řadu klíčových kompetencí potřebných  
k úspěšnému a spokojenému životu.

Náplní projektu je doučování dětí v domácím prostředí. Lektoři s pedagogickým vzdě-
láním pravidelně pomáhají v domácí přípravě, učí děti, 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.

Příspěvek na letní prázdninové pobyty pro 16 dětí z dětského domova
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ACORUS, z. ú.

Eliška Č.

Ivana Č.

Robert D.

Eva G.

Ludmila G.

Aleš G.

Jana H.

Petra H.

Martina J.

Eliška K.

Terezie K.

Vítězslav K.

Zuzana K.

Filip K.

Marcela L.

Adéla L.

Irena M.

Denisa M.

Michal N.

Stanislava O.

Kateřina R.

Kateřina R.

Barbora S.

Josef S.

264 546,00

18 850,00

20 000,00

30 000,00

20 000,00

3 148,00

10 738,00

10 522,00

24 000,00

16 000,00

14 105,00

17 910,00

20 779,00

20 000,00

20 000,00

30 000,00

13 500,00

14 500,00

11 000,00

24 245,00

34 500,00

18 700,00

29 000,00

10 750,00

18 000,00

Podpora pro traumatizované děti - Krizová  
pomoc a dlouhodobá podpora

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Projekt je zaměřen na zjišťování potřeb a podpory dětí, které prožily nebo byly svědky 
domácího násilí ve své rodině. Děti žijí v bezpečí utajeného azylového domu, a to spolu 
se svými matkami i sourozenci. Komplex pomoci zahrnuje 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.  
Všechny programy vedou zkušení pracovníci.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

4|



OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Milena Š.

Lucie T.

Monika V.

Dům tří přání, z.ú.

Výchovný ústav, základní 
škola, střední škola  
a středisko výchovné 
péče, Velké Meziříčí,  
K Rakůvkám 1

Dětský domov Bojkovice

Lenka A.

Jitka B.

Jiří D.

Marie F.

Marie F.

Lesana G.

Jitka H.

Monika H.

Lenka J.

Hana J.

Zuzana K.

Zdeňka K.

Věra K.

Margitka Deneva K.

Ilona K.

Kateřina K.

Libuše Jana K.

Irena L.

Alena M.

Daniela M.

Zita O.

20 000,00

19 455,00

29 400,00

270 000,00

5 000,00

15 000,00

7 500,00

5 000,00

5 000,00

7 200,00

3 000,00

6 000,00

10 000,00

5 000,00

2 500,00

6 500,00

5 000,00

5 000,00

3 000,00

3 000,00

2 500,00

5 000,00

17 500,00

10 000,00

2 400,00

2 500,00

2 500,00

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Podpora rodiny v krizové situaci

Pomoc dětem žijícím v dlouhodobém rodičovském 
konfliktu

Prázdninový pobytový cykloturistický výlet 

Prázdniny na plný plyn

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Podpora rodiny v krizové situaci - na základě žádosti rodiny podpořené vyjádřením 
OSPOD byl udělen příspěvek na bydlení.

Cílovou skupinou projektu 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. 
Záměrem je minimalizace počtu ohrožených dětí a počtu dětí, které by v budoucnu moh-
ly být umístěny do ústavní péče. 

Příspěvek na prázdninový cykloturistický výlet po Jižních Čechách pro 5 dětí z dětského 
domova

Příspěvek na podporu letních, tématicky zaměřených pobytů pro 15 dětí z dětského 
domova 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání  pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro chlapce v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro dívku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 7 dětí v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro dívku v náhradní rodinné 
péči 
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Zita O.

Hana P.

Hana P.

Jiřina P.

Květuše P.

Vanda R.

Lenka R.

Tereza S.

Tereza S.

Jitka S.

Lenka S.

Miroslava Š.

Miroslava Š.

Lenka Š.

Marie T.

Věra T.

Ivana Z.

Viera Z.

Miroslava Z.

Věra Z.

Kristýna M.

Miroslav Z.

Leoš H.

Leoš H.

Zuzana N.

Tadeáš Ž.

Nikolas B.

Nikolas B.

Robert B.

Robert B.

Lukáš K.

3 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

6 000,00

5 000,00

2 400,00

3 000,00

5 000,00

3 000,00

5 000,00

4 600,00

5 000,00

3 000,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

15 000,00

23 526,00

13 900,00

13 900,00

5 000,00

23 800,00

22 500,00

22 500,00

23 800,00

23 800,00

22 000,00

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Přímá podpora dětí v náhradní rodinné péči

Podpora vstupu do samostatného života

Podpora vstupu do samostatného života

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studenta v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studenta VŠ v náhradní rodinné 
péči

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova - 
1. semestr

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 2 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro chlapce v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit  a vzdělávání pro 2 děti v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu volnočasových aktivit pro 3 děti v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit pro 1 dítě v náhradní rodinné 
péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro 1 dítě v náhradní rodinné péči

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro dívku z dětského 
domova

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro chlapce z dětského 
domova

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole podnikání a práva v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání/školné na Vysoké škole Ambis v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia/školné na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia/školné na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na VŠ CEVRO Institut, z. ú. v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studenta  Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.  
v akademickém roce 2021/2022
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Lukáš K.

Patrik L.

Patrik L.

Patrik M.

Patrik M.

Petr S.

Výchovný ústav a Střední 
škola Dřevohostice

Marie K.

Marie K.

Alena M.

Daniela M.

Michaela M.

Alexandr Š.

Tereza V.

Tereza V.

Belinda K.

Belinda K.

Aneta K.

Diana H.

Diana H.

Eva K.

Eva K.

Nela M.

Nela M.

Tereza B.

Kamila D.

Zilan F.

Zilan F.

22 000,00

17 900,00

17 900,00

25 000,00

25 000,00

20 000,00

14 300,00

14 825,00

12 450,00

2 500,00

2 500,00

10 000,00

2 500,00

25 000,00

25 000,00

23 795,00

21 515,00

25 000,00

14 100,00

15 000,00

20 530,00

19 250,00

11 360,00

14 200,00

25 000,00

12 000,00

18 499,00

3 450,00

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 1. semestr

Přímá podpora studenta VŠ z dětského domova  
- 2. semestr

Podpora vstupu do samostatného života

Přímá podpora studenta z dětského domova

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky v náhradní rodinné péči

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ v náhradní rodinné 
péči - 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 

Příspěvek na podporu vzdělávání/školné pro studenta  Metropolitní univerzity Praha, 
o.p.s. v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole obchodní v Praze v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Podpora vstupu do samostatného života - příspěvek na bydlení pro chlapce z dětského 
domova

Příspěvek na odborný kurz  pro studenta SŠ Dřevohostice

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu pomaturitního studia na Škole PELICAN v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na psychoterapie pro dívku v náhradní rodinné péči

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku v náhradní rodinné péči 

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na filmové akademii Miloslava Ondříčka v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademic-
kém roce 2021/2021 

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v akademic-
kém roce 2021/2021 

Příspěvek na podporu studia na VOŠ hotelnictví a turismu o.p.s., Uničov v akademickém 
roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysokém učení technickém v Brně v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akade-
mickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v akade-
mickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějo-
vicích v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějo-
vicích v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě J. A. Komenského v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Collegium Humanum v akademickém roce 
2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2021/2022

7|



OBDAROVANÝ	 ČÁSTKA	V	KČ	 NÁZEV	PROJEKTU	 CHARAKTER	POMOCI

Mária K.

Adriana K.

Adriana K.

Michaela K.

Michaela K.

Michaela N.

Kristina T.

Kristina T.

Petra M.

Denisa N.

Denisa N.

Dětský domov Bojkovice

Dětský domov Hodonín 
u Kunštátu, příspěvková 
organizace

Jitka P.

Nadace Terezy Maxové 
dětem/ Otevřená  
budoucnost, z.s./ 
zapojené dětské domovy:
Dětský domov, Praktická 
škola, Základní škola a 
Mateřská škola Nymburk, 
příspěvková organizace
Dětský domov Krnsko, 
příspěvková organizace
Dětský domov Holice, 
Husova 623
Dětský domov a školní 
jídelna, Vrchlabí,  
Žižkova 497
Dětský domov se školou, 
středisko výchovné péče  
a základní škola, Býchory
Střední škola, Základní 
škola, Mateřská 
škola, Dětský domov a 
Speciálně pedagogické 
centrum Mladá Boleslav, 
příspěvková organizace     
Dětský domov, Potštejn, 
Českých bratří 141

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

Sdružení D, z.ú.

9 450,00

17 500,00

17 500,00

14 400,00

16 000,00

49 000,00

17 000,00

17 000,00

10 990,00

6 294,00

5 214,00

12 400,00

5 000,00

16 500,00

1 250 000,00

200 000,00

20 000,00

Přímá podpora studentky VOŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 1. semestr

Přímá podpora studentky VŠ z dětského domova 
- 2. semestr

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Přímá podpora studentky z dětského domova

Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Program Rozjedu to! (partnerská spolupráce 
Nadace Terezy Maxové dětem a ŠKODA AUTO)

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě 
Chrudim

Program Na cestě

Příspěvek na podporu studia na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. 
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Univerzitě Pardubice v akademickém roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole NEWTON, a.s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu studia na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v akademickém roce 
2021/2022

Příspěvek na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění studentky z dětského domova

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace  
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na podporu studia na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, příspěvková organizace  
ve školním roce 2021/2022 

Příspěvek na doučování anglického jazyka s cílem úspěšného zvládnutí maturitní 
zkoušky a následného pomaturitního studia 

Příspěvek na podporu vzdělávání pro studentku z dětského domova

Příspěvek na podporu výkonu náhradní rodinné péče v rámci odborných příprav

Program Rozjedu to! je určen dětem z dětských domovů ve věku 3 - 26 let, kterým  
nabízí celoroční komplexní podporu vzdělávání, osobního a profesního rozvoje  
adresně zacílenou na jejich potřeby - jako je např. doučování, příspěvek na odborné 
kurzy, školné, příspěvek na pořízení pracovních pomůcek a podobně. Současně  
podporuje dětské domovy v aktivním kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou,  
a to formou vzdělávání zaměstnanců dětských domovů nebo realizací aktivit jak  
na půdě domova, tak i mimo něj. 

Cílem projektu je podpora dětí a rodičů, kteří často kus svého života prožili 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 kompeten-
ce. Dětem se dostane odborného a citlivého vedení tak, aby měli šanci rozvinout svůj 
potenciál, a snížilo se riziko psychických a výchovných problémů.

Projekt posiluje a rozvíjí kreativní a komunikační dovednosti dětí z dětských domovů 
a náhradní rodinné péče. Obzvlášť potřebný se ukázal v době pandemie v roce 2021. 
Zaměřil se zejména na doučování a volnočasové aktivity, a to nejen v reálných situacích, 
ale i v době lockdownu, v online prostředí.
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Rodina sv. Zdislavy, z. s.       

Dětský domov Moravská 
Třebová    

Leccos, z.s.

Poradna VIGVAM, z.ú.

Dětský domov HUSITA, 
o.p.s.

Slezská diakonie

Dětský domov a Školní 
jídelna, Hranice,  
Purgešova 847

Nadace Terezy Maxové 
dětem/Otevřená  
budoucnost, z.s./ICF ČR / 
International Coach Fede-
ration Czech Republic, z.s. 

Aufori, o.p.s.

Dům tří přání, z.ú.

Dětský domov a Školní 
jídelna, Krásná Lípa,  
Dittrichova 12,  
příspěvková organizace

Soukromý dětský domov 
SOS 92, z.ú., Dobříš

Spolek přátel Dětského 
domova a Speciálních 
škol Zlín      

  
Základní škola, Dětský 
domov, Školní družina  
a Školní jídelna, Vrbno  
p. Pradědem, nám.  
Sv. Michala 17,  
příspěvková organizace 

15 000,00

40 000,00

180 000,00

120 000,00

120 000,00

28 000,00

20 000,00

483 408,00

280 000,00

15 000,00

24 000,00

34 000,00

6 000,00

39 000,00

Rozvojové, vzdělávací a volnočasové aktivity 

Samostatné bydlení

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

Smrt je součást života - dětský terapeut

Sociální práce s biologickými a hostitelskými 
rodinami

Spolu to zvládneme

Startovací byt pro děti z dětského domova

Projekt To dáš! (partnerská spolupráce  
Nadace Terezy Maxové dětem a Coca-Cola HBC)

Učí (se) celá rodina

Učíme se učit - pravidelné doučování  a online 
výuka dětí v Domě P. Pittra pro děti

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Volnočasové aktivity pro děti z dětského domova

Vzájemná spolupráce dětí z dětského domova  
s dětmi z mateřských škol

Příspěvek na podporu rozvojových, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti  
z pěstounských rodin

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který již desátým rokem tvoří 
zázemí pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova. Základním posláním pro- 
jektu je zkvalitňovat přípravu těchto mladých lidí na samostatný život po odchodu  
z dětského domova.

Projekt podporuje rodiny s dětmi, 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. Po navázání kontaktu je rodina pravidelně 
navštěvována, v rámci konzultací je poskytováno jejím členům poradenství, podpora  
a nácvik potřebných dovedností. Cílem je vytvořit bezpečné prostředí pro výchovu  
a vývoj dětí.

Cílem projektu je rychlá a účinná pomoc dětem a rodinám, které zasáhla smrt blízkého 
člověka. Ztráta může vyvolat hlubokou krizi a pokud není ošetřena, může způsobit dlou-
hodobé trauma. Práce poradců se zaměřuje na orientaci a pochopení situace ztráty  
s ohledem na věk, schopnosti a možnosti klientů.  

Projekt systematicky pracuje s biologickými a hostitelskými rodinami dětí, které 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. Děti mají možnost využít  
psychologické a terapeutické služby.

Projekt "Spolu to zvládneme" je zaměřený na vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče 
formou pravidelně poskytované pomoci se školní přípravou. Cílem projektu je zlepšit 
nebo zmírnit zhoršení dosavadních školních výsledků těchto dětí. Doučování probíhá 
individuálně a aktuálně reaguje na vzdělávací potřeby dětí. Dalším z cílů je posílení 
motivace dětí ke vzdělání a podpora sebevědomí a začlenění do kolektivu vrstevníků. 
Nezanedbatelným přínosem je i větší motivace k získání vzdělání potřebného pro 
budoucí pracovní uplatnění.

Příspěvek na úhradu měsíčních nájmů za tréninkový byt, který podpoří mladé lidi  
v přípravě na samostatný život po odchodu z dětského domova.

Projekt sociálně personální agentury se zaměřuje na podporu mladých lidí z dětských 
domovů, z domovů na půl cesty a maminek z azylových domů při získávání jejich pra- 
covního uplatnění. Cílem projektu je umožnit jim získání pracovních zkušeností, usnad-
nit jim vstup na pracovní trh a posílit jejich pracovní návyky a samostatnost. Internati-
onal Coach Federation Czech Republic, z.s. zajistila v rámci projektu To dáš! organizaci, 
vedení a realizaci přednášek pro 350 mladistvých do 30 let po celé ČR.

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.

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.

Příspěvek na volnočasové aktivity s koňmi, které dětem prospívají psychicky i fyzicky. 
Děti tráví svůj volný čas venku, off-line, na ranči mezi zvířaty, kde se cítí dobře a čas tráví 
smysluplně. Nad rámec této aktivity, která je velmi baví probíhá i terapie, která jim 
pomáhá vyrovnat se se svým traumatem. 

Příspěvek na volnočasové kroužky, společný lyžařský kurz a lyžování v době jarních  
a pololetních prázdnin pro 17 dětí z dětského domova

Příspěvek umožnil šesti dětem s mentálním postižením účast na týdenním pobytu 
v Krkonoších, který pořádá České hnutí speciálních olympiád. Děti zde celý týden 
zdokonalují svoje lyžařské dovednosti, zvyšují svoji kondici a zároveň rozvíjejí svoji 
samostatnost, upevní své sociální dovednosti a naváží nová přátelství.

Podpora obnovení spolupráce se dvěma mateřskými školami, která má za cíl společnými 
aktivitami pracovat na sejmutí samolepky "domováci". Spoluprací s místními ma- 
teřskými školami chce domov změnit povědomí o dětech z dětského domova, s nimiž se 
další děti z běžných biologických rodin bojí i mluvit, natož kamarádit. Další aktivitou je 
"otevření" dětského domova veřejnosti - děti chtějí ukázat, že mají své místo ve městě, 
kde žijí, že něco umí a chtějí pomoci svému okolí.
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HESTIA - Centrum  
pro dobrovolnictví, z. ú.

FidoDido, z.s.

40 000,00

25 000,00

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče  
do mentoringového dobrovolnického  
programu Pět P

Zážitkové pobyty 2022

Programy pro děti a mladistvé ve věku 6-15 let nabízejí dlouhodobou vztahovou pod-
poru 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.

Příspěvek na zážitkové pobyty pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci 
Chmelištná

 

CELKEM:	10	000	000	Kč
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