Podpořené projekty
otevřeného grantového kola 2013
1/ Muzeum Novojičínska, p.o.
Název projektu: Dějiny obyčejného života - Muzeum seniorům, senioři muzeu
Podpořeno částkou 30 000 Kč
Cílem projektu je uchování lokální paměti na Příborsku. Prostřednictvím cyklu 10 přednášek bude
zprostředkováno poznání o minulosti přihlášeným seniorům, kteří předají své vzpomínky na okamžiky
jejich života. Soubor vzpomínek se stane základem paměťového archivu.
2/ Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 366, okr.
Frýdek-Místek, p.o.
Název projektu: Zlepšení krizového stavu v lokalitě Prašivá Hora – Bystřice
Podpořeno částkou 165 000 Kč
Lokalita Prašivá Hora je vlivem intenzivní těžby lesního porostu devastována. Prostřednictvím zpracování
odborné studie, filmového záznamu, jednáním s orgány státní správy a zapojením veřejností se budou
realizátoři snažit o zastavení devastace a jejích následků.

3/ ČSOP Salamandr
Název projektu: Morávka lidem, lidé Morávce
Podpořeno částkou 149 700 Kč
Cílem projektu je zlepšení bezprostředního okolí řeky Morávky. Ve spolupráci s veřejností proběhne
mapování lokalit s křídlatkou, ohroženými druhy a úklid odpadků. Exkurze upozorní na unikátnost místa,
stejně jako tematický Zpravodaj a omalovánky.

4/ Obec Pržno
Název projektu: Rozpočet Pržna, rozpočet pro všechny!
Podpořeno částkou 78 500 Kč
Projekt má napomoci zapojit veřejnost do tvorby rozpočtu obce Pržno na rok 2014. Kombinace několika
metod umožní různým skupinám obyvatelstva podílet se na tvorbě rozpočtu a vedení obce získá cennou
zpětnou vazbu.

5/ Charita Frýdek-Místek
Název projektu: Rozvoj dobrovolnictví v Charitě Frýdek-Místek
Podpořeno částkou 35 700 Kč
Cílem projektu je rozvoj dobrovolnického hnutí Charity Frýdek-Místek. Angažováním koordinátora chce
Charita rozšířit počty dobrovolníků a jejich činnost v rámci jednotlivých sociálních služeb Charity FrýdekMístek a akcí, které pořádá pro veřejnost.

6/ ČSOP Salamandr
Název projektu: Dobrovolníci a ovce pro krajinu
Podpořeno částkou 148 000 Kč
Organizace usiluje o rozvoj péče o krajinu chovem vlastních ovcí. Pastva ovcí bude další formou podpory
péče o krajinu. Projekt se snaží také o rozvoj dobrovolnictví a fundraisingu. Ovce, které se budou nabízet
individuálním i firemním dárcům k zakoupení, tak přispějí k podpoře projektu a fundraisingu obecně.
7/ Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Název projektu: Putování s kapkou vody
Podpořeno částkou 274 000 Kč
Cílem projektu jsou osvětové akce určené pro mládež z Novojičínska, zaměřené na problematiku ochrany
vody a mokřadů v krajině, průzkumy kvality vody vybraných studánek a toků, jejich praktickou ochranu
a hledání příčin ohrožení. Účastníci se budou podílet na propagaci ochrany vodních zdrojů a mokřadů na
veřejnosti a pomáhat tak vytvářet v lidech pocit spoluzodpovědnosti za životní prostředí okolo sebe.
8/ Čisté nebe o.p.s.
Název projektu: Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s.
Podpořeno částkou 30 000 Kč
Organizace již od počátku své existence funguje z velké míry především díky činnosti dobrovolníků
a podpoře příznivců. Od momentu založení dochází k trvalému růstu organizace, s čímž přichází
i zodpovědnost a nutnost efektivního a smysluplného směřování k naplnění vytyčených cílů.
Náplní projektu je tedy vytvořit dlouhodobý strategický plán rozvoje společnosti a zvýšit finanční stabilitu
organizace prostřednictvím posílení know-how v oblasti fundraisingu.
9/ Obec Bystřice
Název projektu: Zachraňme žraloky
Podpořeno částkou 50 000 Kč
15 mladých přírodovědců budou provádět podrobný průzkum geologické lokality v obci Bystřice. Snahou
výzkumu je nejen zdokumentovat a zajistit nálezy, které se stanou základem budoucí stále expozice
paleontologie v Bystřici, ale také vzbudit zájem mládeže o geologii a přírodu a posílit povědomí občanů
o výjimečnost lokality, v níž žijí.
10/ Základní škola a mateřská škola Morávka, p.o.
Název projektu: Společná cesta za zdravím
Podpořeno částkou 149 700 Kč
Cílem projektu je integrace širokého spektra veřejnosti, dětí s postižením a seniorů do života dětí a žáků
ZŠ a MŠ Morávka. Pomocí společných aktivit podporujících zdravý životní styl se posílí pozitivní vazbu
mezi lidmi a přírodou. Snahou společných aktivit je zvýšit zájem veřejnosti o dění ve společnosti a podílet
se na něm.

11/ Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku
Název projektu: Zajištění využití volného času pro děti a mládež
Podpořeno částkou 30 000 Kč
Děti a mládež ze Skalice a okolí budou mít možnost trávit čas na letních táborech a víkendových akcích
s pestrým programem.

