Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 3 - Podpora prorodinných aktivit

Název akce/projektu
Poř.
číslo

Žadatel

Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

13

16

25

39

11

1

5

4

10

Centrum pro rodiny s dvojčaty a
vícerčaty, z.s.
Spolek
náves Svobody 49
77900 Olomouc
IČ: 22866116

OLiVy z. s.
Spolek
Lipová 261
77900 Bystrovany
IĆ: 22682180
Centrum pro rodinu Ráj z.s.
Spolek
Pavlovice 5
75111 Pavlovice u Přerova
IĆ: 22661701
Centrum pro rodinný život, z.s.
Spolek
Biskupské nám. 841
77900 Olomouc
IČ: 14615240
ISIS - občanské sdružení pro
pomoc náhradním rodinám, z.s.
Spolek
U Sportovní haly 544
77900 Olomouc-Lazce
IČ:44936478
RC Heřmánek, z.s.
Spolek
Náves Svobody 222/49
77900 Olomouc
IČ:27049591
DUHA Klub Rodinka
Spolek
tř. 17. listopadu 277/16
75002 Přerov
IČ:71174826

Asistent do rodiny s dvojčaty/vícerčaty;
5. konference „Život s dvojčaty-dvojnásobná
radost“; Family Office Olomouc-rodina a práce pod
jednou střechou
Realizace dobrovolného programu Asistent do rodiny s
dvojčaty/vícerčaty pro rodiny z OK, realizace konference
„Život s dvojčaty – dvojnásobná radost“, provoz
coworkingového prostoru s pěti pracovními místy pro
rodiče s hlídáním dětí.
OLiVy pro rodiče a děti
Propagace zvyšování povědomí o aktivním rodičovství
prostřednictvím netradičních programů pro rodiny "Táta
fest", posilování rodičovských kompetencí.
RODINA - BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Spolufinancování vzdělávacích prorodinných aktivit,
zvláště terénních besed a přednášek, doprovodných
služeb hlídání dětí a tisk informačních letáků pro obce.
Dofinancování prorodinných aktivit Centra pro
rodinný život na rok 2016
Realizace seminářů, kurzů, přednášek a dalších aktivit pro
partnery, manžele a rodiče se zaměřením na podporu
funkcí rodiny a osvětu zdravého rodinného života.
Odborné a odlehčovací služby poskytované
náhradním rodinám
Poskytování odborných služeb a programů náhradním
rodinám, a to jak osvojitelským, tak i rodinám s dětmi
původně v pěstounské péči (18+), dětem biologickým v
náhradních rodinách a dětem připravujícím se na vstup do
samostatného života.
RC Heřmánek - průvodce na cestě rodičovstvím
Komplexní prorodinné služby v rámci rodinného centra s
nabídkou vzdělávacích a poradenských aktivit pro rodiče s
dětmi na podporu funkcí rodiny, posílení rodičovských
kompetencí a mezigeneračního soužití.
Šťastná rodina
Realizace pravidelných workshopů, konzultací,
tréninkových aktivit, vzdělávacích a osvětových akcí pro
rodiny s dětmi, zaměřených na zvyšování rodičovských
kompetencí, prevenci sociálně patologických jevů, zdravý
životní styl a vývoj dítěte.

Centrum pro rodinu Prostějov z.s.
Rodiče a děti na dobré cestě
Spolek
Komplexní nabídka vzdělávacích, poradenských a
Lidická 1894/1a
rodičovských programů (besedy, poradenství, přednášky,
79601 Prostějov
diskuze, tréninkové programy), na podporu pozitivního
IĆ: 22844597
rodičovství, mezigeneračních vztahů.
Síť mateřských center o.s.
Den pro rodiny s dětmi "Za jeden provaz" s
Spolek
vyhlášením výsledků "Společnost přátelská rodině"
Široká 124/15
Zabezpečení akce pro rodiny s dětmi "Za jeden provaz" s
11000 Praha
vyhlášením výsledků soutěže "Společnost přátelská
IČ: 26545136
rodině". Propagace prorodinné politiky v Olomouckém
kraji a prezentace činnosti a přínosu mateřských center.

Schválená
částka
dotace v
Kč

138 500

43 000

36 500

101 500

14 500

101 500

51 500

26 500

12 500

Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 3 - Podpora prorodinných aktivit

Název akce/projektu
Poř.
číslo

Žadatel

Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

17

20

26

22

27

2

6

8

14

Rodinné centrum Provázek, z.s.
Spolek
Trnkova 589
77900 Olomouc - Nové Sady
IĆ: 22756850

Rodinné centrum Provázek - Budujeme rodinu
Ucelené vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, besedy,
svépomocné skupiny, osobní poradenství pro rodiče,
zvyšující rodičovské kompetence a posilující vícegenerační
soužití v rodině.

Rodinné centrum Sluníčko v
Přerově, z.s.
Spolek
Sokolská 26
75002 Přerov
IĆ: 66743516

Vše pro rodinu
Realizace kurzů, seminářů a individuálního poradenství k
posílení postavení rodiny v dnešní společnosti, tradičních
hodnot, rodinné pospolitosti a zvyšování rodičovských
kompetencí při výchově dětí.

Centrum pro rodinu Jitřenka z.s.
Spolek
Školní náměstí 38
75301 Hranice
IČ: 22733787

Zdravá rodina, dům na skále
Vzdělávací kurzy, besedy pro rodiče, pro ženy, muže, Klub
rodičů s programem, víkendy a půldenní aktivity na
podporu vztahů v rodinách, Den otců leden-prosinec
2016.

Mateřské centrum Prostějov, z.s.
Spolek
sídl. Svobody 3520/21
79601 Prostějov
IĆ: 68685017
MC Krteček Jeseník
Spolek
Průchodní 154
79001 Jeseník
IČ: 26657821

Aktivní podpora harmonické rodiny a další aktivity
pro rodiny
Komplexní služba pro širší rodinu - posílení její funkčnosti
a stability, zvýšení rodičovských kompetencí (vzdělávací
skupiny rodičů, besedy, semináře).
Krteček pomáhá, podporuje a obohacuje život
rodinám na Jesenicku
Zajištění programu pro matky s dětmi s cílem podpory
vytvoření sounáležitosti rodin s regionem prostřednictvím
společných aktivit rodin s dětmi. Jednodenní akce i
pravidelná vzdělávací setkání v mateřském centru.

Žebřík, z. s.
Spolek
Voskovcova 754/8
779 00 Olomouc
IČ: 27019896

Multikulturní klub rodičů a dětí
Vzdělávání rodičů a zvyšování jejich rodičovských
kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, dále pak
rozvíjení schopností a dovedností předškolních dětí- kurzy,
přednášky, besedy včetně hlídání dětí.

Rodinné centrum Pohádka z.s.
Spolek
nám.T.G. Masaryka 70
783 44 Náměšť na Hané
IČ:28555775

Cesta k fungující rodině
Podpora a obnova rodičovských kompetencí - realizace
vzdělávacích aktivit (kurzů pro rodiče, besed, výchovných
programů pro rodiny s dětmi konzultační a informační
činnosti zaměřených na obnovu, budování a upevňování
zdravých vztahů v rodině.

Občanská společnost DSi, z.s.
Spolek
Beňov 75
75002 Beňov
IČ: 27001041

Rodinné hnízdo bezpečí 2016
Podpora společenského začlenění rodin s dětmi na
venkově a propojení aktivit založených na spolupráci
venkov - město (posílení rodičovských kompetencí,
mezigeneračních vazeb).

Charita Konice
Církevní organizace
Zahradní 690
79852 Konice
IČ: 47921218

Rodina od A až do Z s Olomouckým krajem
Komplexní podpora rodin v regionu prostřednictvím
seminářů, besed, přednášek a doprovodných služeb při
vzdělávání rodičů (hlídání dětí).

Schválená
částka
dotace v
Kč

31 500

54 500

16 500

19 500

43 500

25 500

27 500

48 500

11 500

Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 3 - Podpora prorodinných aktivit

Název akce/projektu
Poř.
číslo

Žadatel

Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

23

9

18

24

35

31

33

3

21

Rodinné centrum Klásek z.s.
Spolek
Na Zábraní 41
78349 Olomouc - Lutín
IČ:22760849
RC Vikýrek, z.s.
Spolek
Sportovní 273
78813 Vikýřovice
IČ: 27008789
RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Držovice, z.s.
Spolek
SNP 38
79608 Držovice
IĆ: 04157559
Rozvišť, z.s.
Spolek
Vodní 82
78335 Horka nad Moravou
IĆ: 01552937

"S rodinou spolu"
Podpora aktivního přístupu k rodičovství, příprava a
realizací adaptačního kurzu Čekanka (zaměřený na
slaďování práce a rodiny).
RC Vikýrek - Pro rodinu, pro život včera dnes i zítra
Podpora rozvoje rodičovských kompetencí a
mezigeneračních vztahů v rodině - konzultační a
poradenská činnost, přednášky, semináře a kurz.
Podpora činnosti RODINNÉHO CENTRA SLUNÍČKO
Držovice, z.s., zajištění provozu Dětské herny. V
pozdních odpoledních hodinách a v době školních
prázdnin.
Podpora prorodinných aktivit - kulturní a vzdělávací akce
určené dětem, rodičům i prarodičům (tvořivé dílny,
víkendové akce) s cílem podpory vztahů v rodině, a
podpory zdravého životního stylu.
S rodinou do přírody
Celoroční aktivity pro rodiny s dětmi v přírodě a cílem
podpory fyzického i psychického zdraví rodin, adaptační
outdoorový kurz pro předškolní děti s rodiči v přírodě.

Povzbuzení, z. s.
Spolek
Urxova 470
77900 Olomouc - Lazce
IĆ: 01836030

Besedy o rodičovství a výchově
Besedy o rodičovství a výchově podpora rodičů při řešení
obtížných situací rodičů a prevence krize v rodinách,
slaďování osobního, rodinného a pracovního života a další
témata.

Sředisko rané péče SPRP
Olomouc
Spolek
Střední novosadská 52
77900 Olomouc
iĆ:75095009
OSEČÁNEK, z.s.
Spolek
Osek nad Bečvou 216
75122 Osek nad Bečvou
IĆ: 04806352

NEJSME V TOM SAMI!
Seberozvojová, zážitková setkání rodina pečujících o dítě
se zdravotním znevýhodněním (hypoterapie, ZOO, setkání
na zámku apod).

Náruč dětem, z.s.
Spolek
Na Vozovce 870
77900 Olomouc
IČ: 02346516

Rodinné konference
Nabídka rodinných konferencí jako službu občanům a
OSPOD, na kterých se hledá řešení pro aktuální situaci
ohroženého dítěte Realizace 3 případových konferencí.

MC Žirafa Šternberk
Spolek
Opavská 1386
78501 Šternberk
IĆ: 26578140

Podpora činnosti Mateřské centrum Žirafa
Šternberk
Společné setkávání rodičů a prarodičů s nejmenšími
dětmi, vzdělávání, aktivizační programy, pravidelný
program pro rodiče a děti, pořádání jednorázových akcí,
odborné přednášky na téma děti, podpora nastávajících
rodičů, a zabezpečení MC.

U nás není žádná nuda
Podpora rodin s malými dětmi, a to prostřednictvím
realizace vzdělávacích, výchovných, kulturních a
volnočasových aktivit.

Schválená
částka
dotace v
Kč

12 500

57 500

25 500

30 500

12 500

17 500

15 500

12 500

11 500

1 000 000

