
 

                                                                                                                                                       
  
 
 

Název společnosti Název projektu Anotace projektu Přiděleno Kč 
Centrum pro náhradní 
rodinnou péči 

Doučování dětí v 
náhradní rodinné péči 

Individuálním doučováním pomůžeme 20- ti dětem vyrovnat se s negativními dopady nouzového stavu a distančního doučování. 
Doučování bude zaměřeno především na děti, které měly potíže s distanční výukou z důvodu individuálních handicapů (např. porucha 
soustředění)  nebo sociálních a finančních znevýhodnění ( např. děti v péči osamělých prarodičů, děti s nedostatečným materiálním 
zázemím, rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči apod.) 

49 000 

Portus Prachatice, o.p.s. CapsLock - Odemkni 
se! 

Projektem  reagujeme na poptávku po bezplatném doučování a možnosti bezpečného trávení volného času dětí a mladých lidí, 
pocházejících z neutěšeného rodinného prostředí , které často neposkytuje dostatek podnětů a potřebou podporu, k rozvoji jejich 
osobnosti. Tyto rodiny často nemají dostatek motivace, ani finančních prostředků, k zajištění kvalitního vzdělávání svých dětí.   Děti, 
které jsou již od útlého věku vystaveny nepříznivým životním či sociálním situacím, často nemají dostatek vlastních sil ke zvládání 
požadavků školní docházky. Mívají  specifické vzdělávací potřeby  (jsou pomalejší, nemají klidný prostor pro přípravu na vyučování a 
procvičování probrané školní látky apod.). Volný čas tráví v neorganizovaných skupinách, ve kterých často dochází k rizikovému 
chování.   Zajistíme preventivní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením – finanční a mediální 
gramotnost, závislosti, podpora vzdělávání pravidelným doučováním aj.   V rámci projektu budou využity interaktivní formy práce 
tvořené psychosociálními hrami, diskusemi, modelovými situacemi, workshopy, besedami, pomocí se školní přípravou, svépomocnými 
skupinami apod.  Součástí bude také  podpora pravidelného doučování, příprava na přijímací či opravné zkoušky, doučování v rámci 
svépomocné skupiny  apod. 

50 000 

Dobré víly dětem, z.s. 

Vzdělávací a 
volnočasové aktivity 
pro děti z dětského 
domova 

Dobré víly pomáhají dětem v dětských domovech. Děti podporují v osobním rozvoji, doučují školní předměty, inspirují k novým 
zájmům a jsou pro ně kamarády, na které se mohou spolehnout. Projekt zahrnuje doučování školních předmětů, dramatický kroužek a 
arteterapii se zkušenými lektory. Pomocí kroužků chceme děti motivovat ke smysluplnému trávení volného času a rozvíjet jejich 
dovednosti. V neposlední řadě jim pomoci s překonáním některých zátěží a strachů, které si v sobě nesou a které je možné pomocí 
umění zmírnit. Doučováním a zlepšením školních výsledků chceme pomoci děti integrovat do společnosti a zvýšit tak šance na jejich 
budoucí uplatnění.  To, co děti prožily, neovlivníme, ale chceme, aby uvěřily, že mohou být v životě šťastné! 

50 000 



 

                                                                                                                                                       
  
 
 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Prachatice Mladý zdravotník 

Cílem projektu podpora vzdělávání dětí v oblasti první pomoci a zdravovědy - pravidelné poskytování zájmové činnosti dětí a mládeže, 
organizování pravidelných týdenních setkání zájmového kroužku „Mladý zdravotník“, soutěže mladých zdravotníků z celého okresu, a 
celodenních akcí během víkendů nebo prázdnin. Účastníci kroužku se zúčastní soutěže mladých zdravotníků dle věku a možností také 
jako soutěžící, figuranti nebo rozhodčí. 

48 500 

DOMINO cz, o.p.s. ZELENÁ PRO ŽIVOT 

Projekt ZELENÁ PRO ŽIVOT je zaměřen  na zvýšení environmentálního vědomí dětí ze základních škol s následným šířením příkladů 
dobré praxe, a tím i environmentální osvěty do běžného života cílové skupiny. Cílovou skupinou projektu jsou děti ze základních škol z 
oblasti Slušovicka a Chvalčovska.  Aktivity budou probíhat ve středisku ve Slušovicích a ve Chvalčově. Hlavního cíle projektu bude 
dosaženo pomocí 5 aktivit projektu. Celková výše projektu činí 50.000,- Kč. 

50 000 

Kentaurus 
Celoroční kroužek 
DobroDruh 

Celoroční kroužek DobroDruh nabízí dětem předškolního a mladšího školního věku zažít prostředí rodového statku s certifikovanou 
přírodní zahradou. Hlavní náplní kroužku jsou koně, jak práce u nich, péče o ně, tak i výuka ježdění dle filosofie Horsemanshipu, dále 
pak máme témata farma/zahrada a les. Jsme pořád venku a věnujeme se sezónním činnostem jako moštování jablek, setí a sázení, 
tvoření z přírodnin atd. Na kroužek si sami vyrábíme pro děti různé hry a pracovní listy. Dětem nabízíme bezpečný a pestrý prostor a 
podporujeme u nich i u sebe všímavost a respektující komunikaci. 

31 874 

Rodinné centrum ZaHRÁTka, 
z.s. 

Dětské trhy se 
ZaHRÁTkou 

Anotace    Děti z Hostivic a okolí si můžou vyzkoušet samy prodávat a Zahrátka dává všem dětem prostor k vyzkoušení jaké je to být 
prodejcem, jak si vydělat vlastní finance.   Podporujeme dětskou finanční gramotnost a proto dáváme prostor našim dětem si 
vyzkoušet prodávat vlastní výtvory na Dětském trhu se Zahrátkou. Malí prodejci mohou nabízet i svoje vlastní výrobky, kresby, služby 
apod. Trhy jsou zaměřeny na rozvoj finanční gramotnosti u dětí a jejich spolupráci a navíc je na nich i spousta zábavy.  Děti si (samy či 
za pomoci učitelů, rodičů) připraví zboží , kreativní výtvory či službu. Za nájem stánku zaplatí 20 Kč (podpora povědomí o principech 
obchodování – využijeme na občerstvení pro ně). Celou akci uvádí moderátor, pouští hudbu pro děti, má připravené soutěže pro 
prodejce i pro nakupující. Moderátor obchází jednotlivé stánky a společně s dětmi představuje jejich nabídku.    Zábava:  v rámci trhů 
probíhá i zábavný moderovaný program, kreativní dílničky a občerstvení. Děti mohou prodávat a zároveň prožít zábavu s kamarády a 
rodiči.   Prodávat se může  zboží (hračky, výrobky, oblečení) či služba (kosmetický, kadeřnický salón, lepení, apd). 

46 950 



 

                                                                                                                                                       
  
 
 
Sdružení POMOC,z.s. „Nejlepší tělocvičnou a 

učebnou je příroda“ 
Projektem dojede k vytvoření vzdělávacího komunitního prostoru, který budujeme v Týně nad Vltavou. Jde o přírodní areál, kde 
působí naše lesní školka (dětská skupina) a jenž je otevřený také dalším zájemcům, např. rodinám s dětmi, žákům sousedního 
gymnázia, návštěvám dětí z jiných školek a škol v okolí či pro výuku dětí v domácím vzdělávání. Děti se tu učí převážně venku, v 
přírodě, samy se starají o rostliny a zvířata. Nyní v areálu budujeme jurtu jako zázemí pro případ špatného počasí a pro některé části 
výuky, např. společné cvičení a výtvarné činnosti. Jurtu budeme zpřístupňovat pro individuální vzdělávání dětí zejména z prvního 
stupně základních škol a pro místní dětskou skupinu, odpoledne tu budeme pořádat vzdělávací akce, kurzy, doučování, společná 
cvičení, výtvarné aktivity ap. 

46 187 

Dobrodějky, z. s. 

Vzdělávací a 
volnočasové aktivity 
pro děti z dětských 
domovů 

Pomáháme dětem z dětských domovů, náhradních a sociálně slabých rodin, ale i hendikepovaným. Naše děti i klienty pravidelně 
navštěvujeme s doučováním, rozvojovými aktivitami, canisterapií, pořádáme pro ně vzdělávací, sportovní a zážitkové aktivity, 
pomáháme se začleněním do běžné společnosti a odbouráváme bariéry postavené z předsudků. Pro děti jsme jako starší kamarádi, na 
které se mohou kdykoliv obrátit, a to i po opuštění DD. Za svou existenci Dobrodějky realizovaly 262 výjezdů za dětmi nebo s dětmi 
mimo domov, z toho 39 pobytových. Dětem jsme za dobu působení rozdaly 5337 hodin lásky a pozornosti. Do činnosti se zapojilo 29 
dobrovolníků. Ředitelka spolku se pomoci dětem z dětských domovů věnuje od roku 2007 a má mnohaleté zkušenosti jak z komerční 
sféry, tak z neziskového sektoru. Dobrovolníci spolku jsou specialisté v různých oborech. Pomáháme 90 dětem ze 3 dětských domovů, 
14 dětem z rodin a 30 hendikepovaným.  

50 000 

Človíček (One Little), z. s. Stále spolu - zájmové 
kroužky pro děti se 
zdravotním 
znevýhodněním 

I děti s autismem mají právo užít si plnohodnotně svůj volný čas. Přestože se jedná o děti s autismem, věnují se svým zájmům opravdu 
poctivě, s radostí a veškerou energií - vaří, malují, zpívají, kutí. Nechceme, aby toto právo v důsledku pandemie COVID -19 ztratily. 
Rádi bychom pokračovali v organizaci zájmových kroužků, kterým se věnujeme již 6 let. V době pandemie však bojujeme o finanční 
udržení prostor, které jsou bezpečnou oázou pro rozvoj dětské kreativity, samostatnosti, ale i místem bezpečného setkávání. 
Děkujeme, že chcete být součástí človíčkovských šťastných dětských příběhů. 

47 600 

Aufori, o.p.s. Učí (se) celá rodina V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme ohroženým dětem překonávat problémy se školou, a tak usilujeme o to, aby děti z 
chudých rodin měly lepší životní šanci na uplatnění ve společnosti. Přejeme si, aby každé dítě mělo rovný přístup ke vzdělání, a to bez 
ohledu na svůj sociální původ. 

50 000 



 

                                                                                                                                                       
  
 
 
Dobrovolnické centrum 
Kladno z.s. 

Děti chtějí poznávat! Projekt zahrnuje sociálně preventivní program, ve kterém se dobrovolníci věnují podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí ve věku 
od 5 do 15 let ze sociálně či jinak znevýhodněného prostředí. S dětmi pracují vyškolení a profesionálně vedení dobrovolníci, kteří se 
jim věnují individuálně i skupinově 1x týdně aktivním trávením volného času. Dobrovolníci s dětmi hrají hry, sportují, tvoří, zpívají, 
tančí, učí se apod. U dětí tak dochází k celkovému zlepšení psychického i fyzického stavu, rozvoji osobnosti a sociálních dovedností. 
Dobrovolník je pro děti příkladem a napomáhá k objevení činností, které si děti povětšinou ze špatných finančních možností rodiny 
nemohou dovolit, např. návštěva kina, florball, a další. 

50 000 

Centrum Ententyky, z.s. Poznáváme přírodu 
našeho města 

Cílem projektu je rozvoj neformálně vzdělávacích aktivit zaměřených na poznávání přírody a podpora zájmu dětí a mládeže nejen o 
přírodu, ale i o své nejbližší okolí a své město. Specifickým cílem projektu je realizace 3 klíčových aktivit, dále jen KA. Jedná se o 
pravidelnou každotýdenní aktivitu Poznáváme přírodu našeho města a dále o 2 Prázdninové jarní kempy pro děti se zaměřením na 
poznávání přírody. 

32 000 

Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí ve vaší 
třídě 

Předkládaný projekt Linka bezpečí ve vaší třídě zaměřený na žáky základních škol (z celé ČR) bude probíhat ve vybraných školách v 
interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích. Téma si volí samy děti ze seznamu témat (Když jsem online, Když se se mi nedaří, 
Když se odlišuji ad.). Jednotlivé bloky tak můžou vycházet z aktuální potřeby žáků. V rámci bloků se žáci seznamují s možnými způsoby 
řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a 
dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí. 

49 540 

Porozumění Litvínov, z. s. Zimní zahrada pro 
handicapované děti z 
Mateřského centra 
Klubíčko z Litvínova 

V domě, kde se naše mateřské centrum nachází, jsou prostory, ve kterých bychom rádi pro naše děti vybudovali zimní zahradu a děti 
docházející do našeho centra, by se zde mohly učit sázet a pěstovat rostliny a pečovat o drobná zvířátka (andulky, morče, králíčka), 
pozorovat je či se s nimi mazlit. Bylo by zde i posezení, které by klienti mohli využít i k relaxaci. Byl by to další příjemný koutek v našem 
mateřském centru. Novinka, která  by nám všem dělala společnou radost. Současně by se zde děti naučily další nové dovednosti. 

30 000 

Spektrum, z. s. O přírodě v přírodě Periodické programy, workshopy, seminář a prezentace za účelem osvěty v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (ŽP). 
Seznámení s metodami ochrany v praxi (alternativní zdroje, prevence vzniku odpadů, recyklace a využití odpadů, aktivity ochránců 
přírody, přírodní památky (PP) kraje, apod.). Tzv. na vlastní oči. Projekt realizuje spolek Spektrum Děčín. 50 000 

Tichý svět, o. p. s. Tichý svět, o. p. s. 

Cílem projektu je prostřednictvím 16 zážitkových a interaktivních workshopů o neslyšících seznámit základní školy s bezbariérovou 
komunikací s neslyšícími a podpořit tak jejich úspěšnou integraci do společnosti. 49 800 



 

                                                                                                                                                       
  
 
 
Stanice Pavlov o.p.s. Interaktivní výukové 

prvky k 
environmentálnímu 
vzdělávání v přírodě 

Záchranná stanice Pavlov se ekologické výchově a osvětě věnuje více než třicet let. Naším hlavním cílem je nejen prohlubovat znalosti 
žáků, ale především v nich budovat lásku a úctu k přírodě. Na stanici pořádáme výukové programy a komentované prohlídky, při nichž 
se účastnící dozvídají informace o zvířatech z naší volné přírody, jejich ohrožení a možnostech ochrany.   Jednou z vhodných 
doplňkových výukových metod je využití stálých interaktivních prvků. Momentálně ovšem jsou v areálu stanice pouze výukové tabule, 
které neumožňují dětem zkoumat, zkoušet a objevovat. Předmětem žádosti je proto vytvoření čtyř nových interaktivních prvků v 
areálu záchranné stanice, které budou sloužit k ekologické výchově žáků během výukových programů a komentovaných prohlídek. 

50 000 

Charita Starý Knín Logopedie hrou Projekt, který vytváříme, má pomáhat dětem, kteří  mají obtížný přístup k sebevzdělávání a sebepřípravě  pro začlenění se do běžného 
kolektivního života mezi své vrstevníky. Chceme pomoci rodinám, které prožívají náročné situace, čelí ztrátě jednoho rodiče, matkám 
v azylových domech, přistěhovalým cizincům s jazykovými problémy, pěstounům a  v budoucnosti, pokud by k tomu došlo, i 
registrovaným partnerům, protože osudy dětí by nám neměly být lhostejné.  Hlavní náplní by měla být pomoc při logopedických 
cvičení, které budeme provozovat s dětmi a jejich rodiči pod dohledem klinického logopeda. Dále pak chceme připravit děti pro vstup 
do základní školy procvičováním grafomotoriky, procvičováním logiky, koordinace a paměti, která může významně pomoci hlavně 
dětem s odloženou školní docházkou, dětem, kteří trpí opožděným vývojem řeči  a dětem, kteří přichází z různojazyčného prostředí. 
Chceme pomoci osobám pečujících o děti, které mají specifické poruchy oční a sluchové k nalezení správného postupu při řešení 
nastalých situací - zapojení do rané péče, zajištění odborné lékařské pomoci. Do budoucnosti počítáme s organizací příměstských 
letních táborů, které budou zaměřeny na intenzivní logopedickou pomoc. 

50 000 

Brandýský Matýsek z.s. Doučování od A do Z Projekt  DOUČOVÁNÍ od A do Z  reaguje na nově vzniklou situaci v oblasti vzdělávání dětí. Děti byly vystaveny neobvyklé a velmi 
zatěžující zkoušce – učit se samy doma v rámci distanční výuky. Rodiče dětem často neměli možnost pomoci, pedagogové přistupovali 
k redukci učiva. Náš projekt nabízí  možnost doučit se potřebnou látku, individuálně a zároveň cenově přístupně . 50 000 

Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro 
hipoterapii 

Hudebně-pohybový 
kroužek NZDM Archa 

Projekt se snaží obnovit činnosti hudebně-pohybového kroužku NZDM Archa, který přišel o provozovnu a vybavení při požáru městské 
ubytovny Vítězná v Kutné Hoře v lednu 2021. 

33 384 

Tosara, z.s. Volnočasové aktivity 
pro děti ze sociálně 
znevýhodněného 
prostředí ve Slaném 

V rámci projektu zrealizujeme pravidelný výtvarný a herní kroužek a 8 celodenních tematicky zaměřených programů pro děti a mládež 
ve Slaném, především ze sociálně znevýhodněných lokalit města. Aktivity budou cílit na smysluplné a aktivní trávení volného času dětí 
a přebírání zodpovědnosti za vlastní volnočasový program, osobnostní rozvoj dětí, rozvoj kreativity, zdravý a nerizikový životní styl, ale 
i na posílení motivace dětí navrátit se po koronavirové izolaci zpět k aktivnímu životu a vzdělávání. Projektem, který potrvá od 
1.11.2021 do 30.6.2022, bude podpořeno min. 30 dětí školního věku. 

36000 



 

                                                                                                                                                       
  
 
 
Stáj NaPoli, z. s. Prohloubení vztahu 

dítěte ke koni 
Jsme spolek, který se zabývá aktivitami s koňmi pro děti, dospělé i důchodce ať už zdravé či hendikepované. Fungujeme takto již 15 let 
a pořád rozvíjíme své pole působnosti. Chtěli bychom se posunout zase o něco dál a umožnit našim klientům lepší zážitek z jízdy na 
koni, který je povede ke správnému ježdění. 

30 256 

Pexeso, z.s. Vzdělávání dětí a 
studentů 

Celý projekt pomůže dětem a rodinám, při návratu do školních lavic, srovnávání vědomostních rozdílů a zmírnění  dopadu sociálního 
odloučení. Navíc až 5 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin dle doporučení sociálních pracovnic a  pedagogů budou mít „doučování“ 
finančně přístupnější. 

50 000 

LECCOS, z. s. Pomoc se školou V rámci projektu se věnujeme pomoci se školní přípravou a doučování dětí z rodin, kterým poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi.  Většinou se jedná o dlouhodobější spolupráci s celou rodinou.  Pokud nelze s dětmi pracovat v jejich domácím 
prostředí, využíváme k doučování zázemí Poradny pro rodiny a Rodinného centra Kostička. 50 000 

Náš kolektiv, z. s. Dětem blíž Jsme skupina   mladých lidí     z různých oborů, které pojí vzájemné přátelství a nadšení pro práci s dětmi. Již několik let se spolu ve 
svém volném čase věnujeme aktivitám s dětmi a mládeží od 5 do 15 let. Dětem jsme přirozenou autoritou a jsme tu vždy pro ně. 
Naším cílem je ke každému přistupovat individuálně a zároveň tak, abychom všichni společně tvořili jeden kolektiv. Kolektiv radostí, 
zážitků a vzdělávání. Jako skupina společně fungujeme již od roku 2016, kdy jsme začali organizovat tábory a aktivity pro děti a 
mládež. Abychom mohli nabízet více aktivit a s dětmi se vídat častěji než jednou za rok o letních prázdninách na táborech, založili jsme 
v září 2021 organizaci Náš kolektiv, z. s., která nás všechny spojuje. Vypomáháme rodinám s dětmi, které mají specifické potřeby 
učení, věnujeme se doučování online i offline.  Díky tomuto grantu bychom mohli pořídit moderní a interaktivní pomůcky, pomocí 
kterých dětem předáme znalosti mnohem snazší formou. 

46 086 

B.E.Z.va Nejdek o.p.s. Stavím, stavíš, stavíme Rádi bychom pro naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) klub Remix získali větší množství stavebnic od firmy Seva nebo 
Cheva. Tím dojde ke zlepšení vybavení NZDM a zkvalitnění poskytování sociálních služeb naší cílové skupině (poskytnout možnosti pro 
rozvoj prostorové představivosti, jemné motoriky a spolupráce) Dále chceme zahájit novou tradici - pořádat v našem zařízení 
opakovaně veřejný „Stavitelský den“ a stavebnic také využít při realizaci nových programů pro budování a posilování třídních kolektivů 
na 1. stupni ZŠ. 

38 823 

 


