
Evidenční 

číslo žádosti
Název projektu - HANDICAPOVANÍ Cíl projektu Výše grantu (Kč) Žadatel

37 S dětmi nejen za zvířaty

Projekt umožní poskytovat dětem terapeutický kontakt se 

zvířaty u externích organizací s terapeuty. Aktivity poskytují 

dětem mnoho podnětů potřebných pro jejich tělesný a mentální 

rozvoj. Canisterapie/hippoterapie

11 200 Kč MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

54 Pořízení mechanického invalidního vozíku

Cílem je pořízení mechanického invalidního vozíku pro 

bývalého zaměstnance HMMC. Aktivně se zapojil po úrazu do 

aktivního života, podílí se na společenských aktivitách (člen 

folklor. souboru).

20 000 Kč Karel Plunder

47 Společně 7. ročník Tandemu

Smyslem akce je umožnit mladým lidem s handicapem víkend 

bez rodičů, za podpory dobrovolných společníků, povzbudit 

samostatnost. ADRA realizuje s Helpklubem.

10 000 Kč ADRA, o.p.s.

64 Hudbou k lepšímu životu

Cílem projektu je rozšíření muzikoterapie, která podporuje 

zotavení dětí i dospělých s narušenými poznávacím 

schopnostmi. Součást kognitivní rehabilitace

20 000 Kč MENS SANA, z.ú.

26 Czech Open 2018 - Para Table Tennis

Mezinárodní turnaj pro postižené ve stolním tenise, až 160 

sportovců z 25 států (až 1000 účastníků - trenéři, organizátoři, 

fanoušci). Věkové složení 10 - 55 let.

20 000 Kč Tělovýchovná jednota Ostrava

3 Pěstitelství jako pracovní rehabilitace
Pořízení skleníku, který v rámci sociálně terapeutických dílen 

rozšíří rehabilitační činnosti osob s postižením
9 400 Kč

ARPZPD v ČR z.s. Klub Stonožka 

Ostrava

49 Zážitkový týden pro děti s autismem IV. ročník

Prázdninový týden pro děti s poruchou autistického spektra a 

kombinovanými vadami. Velmi oblíbený tábor u rodičů i dětí. 

Formou her a prožitků je zde zároveň prováděn nácvik sociálně 

komunikačních dovedností.

20 000 Kč Sdružení - BES, z.s.

75
Podpora celoroční činnosti Handicap sport clubu 

Havířov

Hlavním cílem je podpora integrace do společnosti a zvyšování 

kvality života handicapovaných osob.
20 000 Kč Handicap Sport Club Havířov, z.s.

79 I autista může být turista, aneb hurá pod stany

V rámci projektu chceme uspořádat pro děti s PAS (porucha 

autistického spektra) malý stanový tábor, se vším co k tomu 

patří. Součásti hippoterapie, rafty, turistika.

20 000 Kč ABC o.p.s.

13 Invalidní vozík
Zabezpečit dofinancování kompenzační pomůcky pro 

hendikepovaného. Aktivní mechanický invalidní vozík
20 000 Kč Terezie Malohlavová


