
Evidenční 
číslo žádosti  

Název projektu - SPOLEČNĚ PRO 
DĚTI  

Cíl projektu  Výše grantu Žadatel 

33 Dr. Klaun 

Podpora zdravotních klaunů v Městsné nemocnici 
Ostrava. Klauni podporují zlepšení nálady u dětí 
dlouhodobě hospitalizovaných a pomáhají jim 
překonávat traumata. 

19,300 Kč Chance 4 Children z.s. 

34 Sportovní letní příměstský tábor 
Cílem projektu je podpořit kladný vztah ke sportu a 
zdravému životnímu stylu dětí organizací sportovního 
letního tábora  

20,000 Kč Denisa Cabáková 

21 
Podpora činnosti skautského 

střediska Ještěr 

Cílem činnosti skautského střediska je výchova dětí a 
mládeže, podpora rozvoje osobnosti dětí a mladých 
lidí. Finanční prostředky budou použity na celoroční 
činnost.  

15,000 Kč 
Junák český skaut, středisko 

Ještěr Ostrava z.s. 

40 
Rozšíření  dětského hřiště v obci 
Horní Bludovice, části Špluchov 

Cílem projektu je podpořit volnočasové aktivity dětí v 
obci Horní Bludovice -  vyrozšířením hřoště pro dětí.  

20,000 Kč Obec Horní Bludovice 

31 
Technické vybavení kroužků juda pro 

nejmladší děti  

Zajištění vhodných a bezpečných cvičebních pomůcek 
a dalšího sportovního vybavení, včetně kimon, která 
jsou finančně náročná zejména pro děti ze sociálně 
slabších a početných rodin.    

20,000 Kč Judo Beskydy z.s. 

25 
Včelařská výstava pro děti a 

veřejnost 
Organizace a zajištění včelařské výstavy.  8,000 Kč Luboš Kršík 

46 Robotická včelka v ZŠ Dobrá 

Podpora technického vzdělávání na ZŠ Dobrá, 
uplatnění moderní výukové metody a projektovhoé 
vyučování - od teorie k praxi. Zvýšení atraktivity 
technických předmětů.   

20,000 Kč 
Základní škola Dobrá, 

příspěvková organizace 

63 Skautský tábor 2020 - vodácká škola 
Cílem projekt je podpořit aktivity na skautském 
dětském táboře rozšířením o jednodenní vodáckou 
školu a kurz záchrany 

20,000 Kč 
Junák - český skaut, středisko 

Štít Pražmo, z.s. 

10 ŘEMESLO OČIMA DĚTÍ 

Podpořit děti v přehledu zaměstnání, profesí, co 
obnáší a rozšířit jejich manuální schopnosti.  
Organizace volnočasových programů pro děti 
zaměřených n řemeslo.  

15,000 Kč 
Spolek sport a zábava pro děti 
a dospělé KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK 

PŘIDEJ VÍC 

62 Šance pro děti 2020 

Oprava důležitých prvků základny Šance, především 
střešní krytiny. Projekt zajistí vyšší bezpečnost a 
zatraktivní prostředí pro děti a dospělé účastníky 
našich akcí nejen naší organizace.  

20,000 Kč 
Pionýr,z.s. - Pionýrská skupina 

Ještěr 

 


