
Podpořené projekty  

otevřeného grantového kola 2011 
 

 

1/ ŠKOLA ŢIVOTA-denní stacionář Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v ČR, o.s. 

Škola ţivota-Frýdek Místek 

Podpořeno částkou 150 000 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.  

 

 

2/ Mateřská škola Praţmo, příspěvková organizace 

Ptačí kamarádi na školní zahradě-přírodní učebna 

Podpořeno částkou 60  000 Kč 

 

Projekt usiluje o angažovanost dětí, rodičů, široké veřejnosti do ochrany ptáků, seznamovat je se 

způsobem života ptáků, zajistit ptákům podmínky pro jejich život a společně vytvářet povědomí o vlastní 

sounáležitosti s přírodou. 

 

 

3/ Dobrovolnické Centrum Adra, o.s. 

Charitativní burza jako nástroj rozvoje dobrovolnictví v Moravskoslezském kraji 

Podpořeno částkou 195 000 Kč 

 

Cílem projektu je vytvořit charitativní burzu a využívat ji jako nástroj k finanční podpoře dobrovolnických 

programů a dlouhodobých projektů DC ADRA. Smyslem je profesionalizovat burzu tak, aby se stala 

stabilním finančním, dlouholetým zdrojem pro financování aktivit DC ADRA. 

 

 

4/ Koliba, o.s. 

Za společným dědictvím předchozích generací 

Podpořeno částkou 148 000 Kč 

 

Cílem projektu je seznámit mládež, místní obyvatele a návštěvníky regionu se zvyky, které jsou 

charakteristické pro příhraniční obce Moravskoslezských a Slezských Beskyd. Základní myšlenkou je 

uvědomění, že společná kultura, nářečí, obyčeje a zvyky našich předků lidi spojuje. Snahou projektu je 

zachovat přírodní a kulturní dědictví Karpat. 

 

 

 



5/ Severomoravské regionální sdruţení ČSOP Valašské Meziříčí 

EVVO studentů přírodovědných ročníků Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín 

Podpořeno částkou 211 000 Kč 

 

Cílem tohoto projektu je nabídnout studentům přírodovědných ročníků v regionu Nový Jičín praxi 

v terénu jakož i vzdělávací výukové programy z oblasti životního prostředí.  Výukové praxe spolu 

s realizací přednášek a exkurzí mají za cíl seznámit studenty s ochranou přírody a krajiny v praxi. 

 

 

6/ Občanské sdruţení občanů obce Dobratice 

Rybníkáři občanům Dobratic 

Podpořeno částkou 100 000 Kč 

 

Projekt se zaměřuje na zlepšení a efektivnější využití přírodního prostředí v okolí rybníků k zapojení dětí, 

mládeže i dospělých do komunitního života v obci. 

 

 

7/ Obec Skotnice 

Komunitní centrum pro seniory 

Podpořeno částkou 100 000 Kč 

 

Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu života seniorů v obci Skotnice a okolních obcích vybudováním 

přírodního komunitního centra, který bude sloužit nejen seniorům, ale i jiným věkovým kategoriím.  

 

 

8/ Český svaz včelařů, o.s., Frýdek-Místek 

Včely pro ţivot 

Podpořeno částkou 170 000 Kč 

 

Projekt napomáhá šíření a propagace upadajícího oboru včelařství formou výchovně vzdělávacích činností 

pro mládež, začínající včelaře i širokou veřejnost.  

 

 

9/ Sdruţení obcí povodí Morávky ( SOPM ) 

Sportovní den Sdruţení obcí povodí Morávky 

Podpořeno částkou 75 000 Kč 

 

Snahou projektu je vytvořit tradici setkávání místních komunit, spolků, sdružení, klubů desíti obcí patřící 

do Sdružení obcí povodí Morávky. Smyslem je napomoci jak široké veřejnosti, tak zástupců jednotlivých 

obcí získat pocit sounáležitosti se Svazkem obcí jako instituci, která usiluje o vzájemné propojování všech 

místních aktérů ve prospěch celku. 

 

 

 



10/ Fórum 50 %, o.p.s 

Týká se to i tebe: podpora aktivního občanství 

Podpořeno částkou 477 800 Kč 

 

Projekt navazuje na dva předchozí úspěšně realizované projekty, ve kterém usiluje o lepší 

informovanost veřejnosti v oblasti rozpočtování, stejně jako o vytvoření prostoru pro aktivní 

zapojení veřejnosti do těchto a podobných rozhodovacích procesů. Zaměřuje se rovněž na 

zvyšování kapacity mladých lidí na školách skrze seznámení se se základními rozpočtovými 

pravidly a rozpočtovou politikou místních obcí. Studenti jsou zapojováni přímo do realizace 

projektu. 
 

 

11/ Charita F-M 

Setkávání osob, které mají v rodině či v blízkém okolí člověka s chronickým duševním 

onemocněním 

Podpořeno částkou 43 800 Kč 

 

Projekt reaguje na zájem ze strany rodičů a blízkých osob duševně nemocných pravidelně se setkávat a 

vyměňovat si tak vzájemně zkušenosti týkající se péče o duševně nemocné. Setkávání má napomoci 

posílit kontakt lidí, které postihl stejný osud, a kteří se snaží vyrovnat se se situací jak už po stránce 

psychické, tak hlavně odborné.   

 

 

12/ Severomoravské regionální sdruţení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí 

Studánky Štramberska a Podbeskydí – vydání turistické mapy a péče o studánky 

Podpořeno částkou 125 900Kč 

 
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. Snahou 

projektu je obnovit vztah lidí ke studánkám a pramenům také prostřednictvím realizací osvětových 

akcí v terénu.  Na podporu osvěty bude vydána turistická studánková mapa Štramberska. 

 

 

13/ Obec Praţmo 

Příprava realizace projektu regenerace centra obce Praţmo 

Podpořeno částkou 132 500 Kč 

 

Obsahem projektu je příprava projektové dokumentace, která povede k realizaci řešení regenerace 

obce a to na základě rozhodnutí, které je aktivováno a formováno za významné spoluúčasti občanů 

obce jejich zapojením do celkového rozhodovacího procesu. 

 

 

 

 



14/ Comenius Fulnek, o.s 

„Fulnečané spolu“ 

Podpořeno částkou 157 500 Kč 

 

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj komunitního života na Fulnecku organizováním aktivit se 

zaměřením na kulturní, ekologické a společenské témata. Důležitým prvkem projektu je zapojení dětí, 

mládeže, široké veřejnosti a místních spolků do přípravy akcí, které se svým obsahem zaměřují na 

propojení různých věkových, sociálních, zájmových i názorových skupin. 

 

 

 


