Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování
Název akce/projektu
Poř.
číslo
9

10

15

21

2

20

36

34

18

23

Žadatel

Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky
Spolek
Partyzánská 1/7
17000 Praha
IČ: 70856478

Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl

Schválená
částka
dotace v
Kč

Euroklíč v Olomouckém kraji 2016
Osazení Eurozámků na WC a plošiny pro osoby se
zdravotním postižením ve veřejně příst.objektech a
distribuce OZP a rodičům dětí do 3let Euroklíče.

149 860

Popis akce/projektu

SPOLU Olomouc, z. s.
Fimfárum - festival tvořivosti a fantazie lidí se
Spolek
zdravotním postižením i bez
Dolní náměstí 27
Víkendový festival nabízející tvořivé dílny s doprovodným
779 00 Olomouc/Město
programem - divadelní představení, možnost navštívení
IČ: 63729113
zajímavých akcí v krajském městě a okolí.
Maltézská pomoc, o. p. s.
Rozvoj dobrovolnictví a realizace ocenění
Obecně prospěšná společnost
dobrovolníků Křesadlo 2016 v Olomouckém kraji
Lázeňská 2
6. ročník udílení ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji
11800 Praha 1
cenou Křesadlo 2016 a Rozvoj dobrovolnictví v návaznosti
IČ: 26708451
na sociální služby a sociální aktivity v Olomouckém kraji.
Sun Drive Communications s.r.o.
Senior pas Olomouckého kraje
Společnost s ručením omezeným
Realizace projektu Senior pas na území Olomouckého
Haraštova 370/22
kraje. Jedná se o slevový systém určený pro držitele karty
62000 Brno
Senior pas. Cílem projektu je podpora seniorů a jejich
IČ: 26941007
aktivního života.
ProMancus, o.p.s.
7. ročník celostátního festivalu pro handicapované
Obecně prospěšná společnost
Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou.
Hlávkova 447
Soutěžní postupový festival pro osoby se zdravotním
70200 Ostrava-Přívoz
postižením.
IČ: 28621221
Asociace poskytovatelů sociálních
VI. Mezinárodní teatroterapeutická konference
služeb České republiky, o. s.
Realizace konference s mezinárodní účastí: využití
Spolek
dramaterapie u klientů sociálních služeb ohrožených
Vančurova 2904
sociálním vyloučením. Přednášky o teatroterapii a
39001 Tábor
dramaterapii a workshopy - ukázka práce s konkrétní
IČ: 60445831
skupinou znevýhodněných klientů sociálních služeb.
Potravinová banka v
Olomouckém kraji z.s.
Spolek
Wurmova 588
77900 Olomouc
IČ: 04463528

Potravinová banka v Olomouckém kraji
Vytvoření sítě pro distribuci potravinových přebytků.
Zdroje mohou využívat poskytovatelé sociálních služeb a
humanitární organizace. V roce 2016 bude vybudováno
skladové zázemí a infrastruktura pro fungování, bude
nastavena síť dárců a odběratelů.

Charita Olomouc
Zatím neurčeno
Wurmova 588/5
77900 Olomouc
IČ: 44936427
Mezi námi, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Nad Želivkou 903
16400 Praha 6
IČ: 02267217

Podpora činnosti Centra materiální pomoci
Doplňování sociální služby v oblasti materiální pomoci
potřebným klientům CHO i jiných organizací ve formě
ošacení, potravin, příp. vybavení domácnosti.

Cyrilometodějské gymnázium,ZŠ
a MŠ v Prostějově
Zatím neurčeno
Komenského 1592
79601 Prostějov
IČ: 44053916

Mezigenerační program "Povídej" v regionech
Mezigenerační program propojuje seniorská zařízení a
školy. Pro seniory jsou pravidelná setkání aktivizací,
možností zlepšení kvality života a prevence pocitu
sociálního vyloučení. Děti se pak učí vzájemné toleranci a
úctě k životu ve všech jeho fázích.
Centrum celoživotního učení
Nabídka vzdělávacích a zájmových kurzů pro seniory a
širokou veřejnost, směřující k sociálnímu začleňování a
prevenci sociálního vyloučení ohrožených skupin.
Rozvíjení jejich vlastních schopností a znalostí a oživení
zájmu o vlastní vzdělávání.

25 000

350 000

300 000

400 000

33 113

90 000

70 000

40 000

18 500

Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování
Název akce/projektu
Poř.
číslo

Žadatel

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

13

8

32

22

3

31

1

29

4

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.
Spolek
Střelniční 75
70200 Moravská Ostrava
IČ: 22831738

Poradenství, vzdělávání a osvěta pro spotřebitele v
oblasti spotřebitelského práva v Olomouckém
kraji.
Bezplatná a místně dostupná poradenská a přednášková
činnost. Vzdělávání a informování spotřebitelů (seniorů,
handicapovanoných osob, sociální slabých apod) o jejich
spotřebitelských právech a výkon činností směřující k
obraně spotřebitelských práv.
Národní rada osob se zdravotním
Činnost Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky
postižením Olomouckého kraje.
Spolek
Spolupráce s Krajským úřadem na přípravě strategických
Partyzánská 1/7
materiálů při plánování opatření kraje ve prospěch OZP na
17000 Praha
jednání výboru NRZP OL.
IČ: 70856478
DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Kozinova 35
78701 Šumperk
IČ: 25852957
Klub českých turistů odbor
zdravotně postižených
Spolek
Severovýchod 56
78901 Zábřeh
IČ: 03565670

Rozsviťme se modře - Modrý duben v Šumperku
Osvětová kampaň „Rozviťme se modře“. Jejím cílem je
zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch
autistického spektra (PAS) a vyjádřit podporu lidem právě
s touto poruchou a jejich blízkým.
13. oblastní sraz zdravotně postižených turistů
Olomouckého kraje v Čekyni u Přerova
Prezentace poznávání míst turisty se zdravotním
postižením v Olomouckém kraji, setkávání turistů se
zdravotním postižením.

Moravský senior, z.s.
Spolek
Táboritů 237
77900 Olomouc/Bělidla
IČ: 03339769

Moravský senior - časopis
Vydávání a distribuce periodického časopisu tematicky
zaměřeného na kulturní osvětu a regionální politiku pro
cílovou skupinu (senioři).

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc
Spolek
Lužická 101/7
77900 Olomouc
IČ: 61984680

Společně za zábavou bez bariér aneb volnočasové
aktivity v Trendu vozíčkářů – sociální začlení osob
s tělesným postižením
Realizace různorodých volnočasových aktivit s cílem snížit
sociální izolaci osob s tělesným postižením. Podpora
smysluplného využití volného času kulturní, sportovní,
výtvarné, zaměřené také na osobnostní rozvoj
(arteterapie, dramaterapie).
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením prostřednictvím ochrany veřejného
zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti
veřejných staveb.
Zajištění činnosti odborných konzultantů při rozhodovacím
procesu při povolování staveb užívaných veřejností s
důrazem na princip bezbariérové přístupnosti.
Dobrovolníci U Mloka pomáhají dětem
Prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi a jejich
začleňování. Dobrovolnické programy Pět P (volný čas) a
Doučování (vzdělávání) zmírňují důvody pro sociální
vyloučení rodiny a zvyšují budoucí pracovní uplatnitelnost
dítěte.
NA CESTĚ
Program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnické
provázení jako metoda přípravy dětí z dětského domova,
náhradní rodinné péče a agendy SPOD na samostatný
život a prevence jejich selhání v samostatném životě.

NIPI bezbariérové prostředí,
o.p.s.
Obecně prospěšná společnost
Havlíčkova 4481/44
58601 Jihlava
IČ: 27163059
P-centrum, spolek
Spolek
Lafayettova 47
77900 Olomouc
IČ: 60803291
Sdružení D, z.ú.
Ústav
17. listopadu 1126/43
77900 Olomouc
IČ: 70865574

Schválená
částka
dotace v
Kč

65 000

33 000

14 470

15 000

150 000

33 000

100 000

143 036

144 000

Přehled schválených dotací v dotačním titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování
Název akce/projektu
Poř.
číslo

Žadatel

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

16

6

12

Klub seniorů Rouské Všechovice, z.s.
Spolek
Rouské 64
75353 Rouské
IČ: 27017664
Regionální unie seniorů
Spolek
Jungmanova 972
77900 Olomouc, Hodolany
IČ: 66185866
Občanské sdružení Klub seniorů
Brodek u Přerova
Obecně prospěšná společnost
Masarykovo náměstí 13
751 03 Brodek u Přerova
IČ: 27055167

Neseďte doma, přijďte mezi nás - IX. ročník
Sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením seniorů se zaměřením na vzdělávání,
předávání informací a osvětu v sociální oblasti. Jedná se o
pravidelně se opakující akce, v letošním roce se jedná o 9.
ročník.
Sociální integrace seniorů - kulturně-vzdělávací
činnost
Sociální integrace - sociální začlenění seniorů, podpora
zajištění kvality života ve stáří, podpora zdravého
životního stylu.
Využití volného času pro seniory
Sociální začleňování seniorů prostřednictvím přednáškové
a zájezdové činnosti.

Schválená
částka
dotace v
Kč

25 000

15 000

15 000

2 228 979

