Podpořené projekty
otevřeného grantového kola 2012
1/ Celé česko čte dětem, o.p.s.
Název projektu: Babička do školy
Podpořeno částkou 97 100 Kč
Projekt cílí na seniory a jejich zapojení do aktivního života, stejně tak posiluje mezigenerační solidaritu.
Do pěti mateřských škol ve Frýdku-Místku budou docházet dobrovolníci – pohádkoví dědečkové a
babičky, kteří budou dětem číst pohádky, vypracovávat zadané úkoly k pohádkám a motivovat rodiče
k aktivnímu čtení se svými dětmi.
2/ Tichánek, o. s.
Název projektu: Naučná stezka-Tichá
Podpořeno částkou 169 400 Kč
Projekt cílí na zapojení obyvatel obce do dění ve své obci a posílení komunitního života. Obyvatelé všech
věkových skupin se budou moci zapojit do projektu a svými podněty se tak podílet na tvorbě interaktivní
naučené stezky a formě a obsahu zpracování naučných tabulí. Ty budou obsahovat nové metody
poskytování informací (QR-kódy, geocashing, aj.).
3/ Čisté nebe, o.p.s.
Název projektu: Hra o čisté nebe
Podpořeno částkou 153 000 Kč
15 vysokoškolských studentů ostravských VŠ budou pod vedením lektora vymýšlet a následně realizovat
mikroprojekty, který přispějí k zlepšení ovzduší na Ostravsku.
4/ Místní skupina Polského kulturně- osvětového svazu v Třinci- Osůvkách (MS PZKO)
Název projektu: Osůvky 2012
Podpořeno částkou 158 066 Kč
Cílem projektu je obnova a částečná rekonstrukce společenského centra, které slouží jako zázemí pro
místní spolky a sdružení při organizování komunitních aktivit.
5/ Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
Název projektu: První pomoc=zachraň ţivot
Podpořeno částkou 25 000 Kč
Osmáci a deváťáci z dvaceti ZŠ z oblasti Třinecka budou soutěžit a porovnávat své schopnosti
v poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit a motivovat mladou generaci k rozšíření laických
znalostí, schopností a dovedností v poskytování první pomoci.

6/ Místní organizace Českého zahrádkářského svazu Bystřice, o.s.
Název projektu: S námi bude naše Bystřice krásnější
Podpořeno částkou 27 000 Kč
Zahrádkáři osadí nevzhledné části obce, budou propagovat výstavu květin a ovocných výpěstků členů
svazu zahrádkářů, stejně tak se budou snažit o propagaci zahrádkaření mezi mládeží.
7/ Koliba, o.s.
Název projektu: Karpaty naším domem
Podpořeno částkou 140 000 Kč
Projekt seznamuje zájemce se zvyky, obřady, se starými řemesly, nářečím a písněmi oblast
Moravskoslezských a Těšínských Beskyd. Koliba bude organizovat folklorní akce, semináře, přednášky a
tvůrčí dílny. Snahou projektu je zachovat přírodní a kulturní dědictví Karpat.
8/ ČSOP Bartošovice
Název projektu: Pojďte s námi do přírody
Podpořeno částkou 130 000 Kč
Cílem projektu je vytvořit a celoročně pořádat environmentální aktivity v obcích Bartošovice, Hukovice a
v blízkém okolí. Důležitou součástí je angažování dětí, mládeže a veřejnosti při přípravě a zejména
realizaci naplánovaných akcí.
9/ ŠKOLA ŢIVOTA-denní stacionář Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v ČR, o.s.
Název projektu: pohybové aktivity denního stacionáře pro mentálně postiţené
Podpořeno částkou 100 000 Kč
Hlavní náplní projektu je realizace sportovních aktivit (Olympiáda, Zimní sportovní hry) pro mládež
s mentálním postižením s různými stupni závislosti. Projekt má za cíl v rámci sportovních aktivit
integrovat mentálně postižené do společnosti ostatních spoluobčanů.
10/ Severomoravské regionální sdruţení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí
Název projektu: Péče o studánky v Beskydech a Podbeskydí
Podpořeno částkou 195 000 Kč
Cílem projektu je zapojit veřejnost a mladé lidi do aktivní péče o drobné vodní zdroje. Se zapojením
veřejnosti a dětských oddílů bude vyčištěno a zastřešeno 10 studánek v okrese Nový Jičín a FrýdekMístek. Snahou projektu je obnovit vztah lidí ke studánkám a pramenům také prostřednictvím realizací
osvětových akcí v terénu.
11/ ČSOP Salamandr
Název projektu: Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě
Podpořeno částkou 150 000 Kč
Cílem projektu je populární formou upozornit na nezákonný terénní motorismus ve volné přírodě, nejasný
výklad pravidel, chybějící osvětu, ale také chybějící postih pachatelů, konkrétně v CHKO Beskydy.

