
Evidenční 

číslo žádosti
Název projektu - DĚTI Cíl projektu

Požadovaná 

výše dotace
Žadatel

22 Letní skautský tábor ENTER 2018

Organizace letního stanového tábora pro skautský oddíl, ctění 

skautských tradic, hodnot. Dostupnost tábora i dětem ze 

sociálně slabších rodin.

8 000 Kč
Junák - český skaut, 

středisko Šenov, z.s.

51
CrossFit - SPORT - pro školáky a 

handicapované

Cíle projektu: přivést děti k pohybu, ukázat nový atraktivní 

sport, ukázat handicapovaným  při diskuzi s patrony nové 

možnosti pohybu, odstranění bariér

20 000 Kč Colliery SRDCEM z.s.

62
Streetball na náměstí - 19. ročník soutěže pro 

děti a mládež do 18 let

 19. ročník streetballového turnaje pro děti 9 - 18 let na 

Místeckém náměstí. Cílem je aktivně zapojit děti do 

pohybových aktivit. Propagace basketbal. klubu.

20 000 Kč BK Frýdek-Místek, z.s.

91 Malý myšinecký maratón

Cílem je uspořádat terénní běžeckou soutěž pro děti z dětských 

domovů i z rodin, čímž dojde k přirozené integraci. Projekt 

navazuje na dlouhodobou aktivitu "Správná pětka" - učíme děti 

z DD pracovat a žít.

20 000 Kč Duha Zámeček, p. s.

29 Smaragdový osud 2018

Organizace letního dětského tábora, zaměřeného na rozvoj 

tábornických dovedností a pobyt v přírodě. 30 dětí (7 - 15 let). 

Zabezpečení táborových činností, údržbu. 

15 000 Kč

Česká tábornická unie, 

tábornický klub KAMARÁDI 

Opava

88 Malý farmář

Cílem kroužku je seznámení dětí s různými zvířaty na farmě. 

Děti se naučí o zvířata starat a co je potřeba k jejich chovu 

apod.

20 000 Kč Spolek JK Cairo

63 Společně proti nudě!

Uspořádání akce zaměřené na rodiny s dětmi v obci. 

Smysluplné trávení volného času a nábor do našeho oddílu. 

Workshopy - manuální zručnost dětí, hrnčířský kruh, lanové 

překážky, střelecká soutěž apod.

9 000 Kč

4. přední hlídka Royal 

Rangers Oldřichovice, 

pobočný spolek

68 KOMETA 2018

Cílem je realizace 13 volnočasových akcí, které mají za cíl 

prevenci sociálně patologických jevů u rizikových dětí a 

mládeže. Projekt navazuje na celoroční práci s rizikovými dětmi 

a mládeží. Ročně navštěvuje až 200 klientů.

20 000 Kč S.T.O.P., z.s.

90 Všestranně a kreativně
Podpora projektu pro děti předškolního a mladšího školního 

věku. Sportovní a kreativní / pohybové aktivity.
15 000 Kč Pohybová všestrannost, z.s.

43 Inline škola HEARTBEAT

Pořádání týdenních in-line kurzů pro ZŠ v MSK a příměstských 

táborů pro děti, zaměřených na sportovní tématiku. Nákup 

vybavení a zajištění pitného režimu

10 000 Kč Inline škola Heartbeat z.s.


