Evidenční číslo
žádosti

Název projektu - SPOLEČNĚ BEZ BARIÉR

19

14-ti denní rekondiční pobyt pro postižené
RS

58

Kyslikovy koncentrat pro snadnější život
naší dcery Julinky...

4

Neurorehabilitační pobyt

26

Klub náctiletých autistů jede s HYUNDAI do
Prahy

5

Vytvoření vyhovujícího zázemí k výcviku
psů vyhledávajících nádorové onemocnění

23

Spolu to zvládneme

36

Výlety za poznáním a zážitky

16

Být odlišný je SKVĚLÉ! - Na každou nožku
jinou ponožku

54

BRÁNA - sociálně aktivizační služba

Cíl projektu
Pobyt postižených osob s RS, kteří mají
problémy s chůzi, jemnou motorikou atd.
Rehabilitačním cvičením, procedurami,
plaváním, se na určitou dobu zlepší zdravotní
stav a také psychika účastníků.
Cílem je pořídit vlastní kyslíkový koncentrátor
do plicní ventilace, bez kterého nelze mít
dceru doma.
Neurorehabilitační pobyt pro syna Jonáše,
který trpí mozkovou obrnou a epilepsií.
Organizace výletu do Prahy pro 20 chlapců s
autismem výlet do Prahy, na němž se budou
sami organizačně aktivně podílet. Prožitkovou
formou tak upevní své získané sociální
dovednosti.
Dokončení projektové dokumentace popř. také
zahájení prvních kroků rekonstrukce darované
budovy, Vytvoření zázemí pro čichové práce
včetně standardizace přípravy vzorků pro
výcvik psů.
Podpora seniorů ve čtyřech domovech pro
seniory a zajištění pomůcek pro jejich aktivity.
Cílem projektu je umožnit dětem a žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami zúčastnit
se exkursí a výletů do zajímavých míst našeho
Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu je podpora a začlenění děti s
Downovým syndromem do tréninkového
procesu mezi komunitu zdravých lidí.
Poskytnuté finanční prostředky bychom rádi
využili na uspořádání benefiční akce „Světlo
mladým s handicapem“, která se koná
pravidelně každý rok a účastní se jí
každoročně několik tisíc lidí.

Výše grantu

Žadatel

20,000 Kč

UNIE ROSKAreg.org. ROSKA
FrýdekMístek,z.p.s.

14,583 Kč

Marcel Štěpař

20,000 Kč

Aneta Pechalová

20,000 Kč

ADAM-autistické
děti a my,z.s.

20,000 Kč

České centrum
signálních zvířat, z.
s

20,000 Kč

Alžběta Hrabovská

12,000 Kč

Mateřská škola a
Základní škola
Slezské diakonie,
Český Těšín

20,000 Kč

Colliery SRDCEM
z.s.

20,000 Kč

Centrum pro
rodinu a sociální
péči z. s.

