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75 Nejsi sám

Poskytnutí volnočasových aktivit dětem v rámci Programu pro 

pěstounské rodiny (7 jednodenních akcí, příměstský tábor). 60 dětí v 

pěstounských rodinách.

20 000 Kč Slezská diakonie

51 Dětský zábavný den s charitou

Uspořádat dětský den nejen pro děti, ale také dětský domov FM, 

Dětský domov bl. Marie Antoníy Kratochvílové v Řepištích. Výtěžek 

sbírky bude předán dětské onkologii Nadaci Haima.

20 000 Kč FK Chlebovice 1963 z.s

76

Podpora volnočasových aktivit dětí a rozvoj dětské 

kreativity v modelářském Rocket Club Silesia Olza - 

Český Těšín

Rozvoj raketového modelářství v klubu RCSO Český Těšín. Mládež a 

děti se učí technickému myšlení, estetice, práci v kolektivu, 

soutěživosti. V roce 2018 poprvé výhra Soutěž o nejlepšího 

raketového modeláře 2018.

20 000 Kč
Rocket Club Silesia Olza 

Český Těšín

28 BambiFest Třinec 2019

Zorganizovat festival neziskových dětských organizací, podpora a 

propagace volnočasových aktivit na Třinecku. (400 - 500 účastníků, 

dlouholetá tradice)

20 000 Kč Royal Rangers v ČR z.s.

84 Dětský sportovní den s BK klasik

Organizace dětského sport. dne pro veřejnost v areálu 

baseballového klubu. Cílem motivovat děti ke sportovní činnosti 

hravou formou ve společnosti rodičů

20 000 Kč BK Klasik z.s.

56 Zážitkové učení v přírodní kráse Beskyd

Aktivity na podporu vnímání přírody a zachování ekosystémů pro 

děti předškolního věku. Projekt navazuje na školní vzdělávácí 

program a ekoaktivity školy.

13 500 Kč
MŠ Havířov-Podlesí 

Balzacova

14 Taneční tábor mažoretek MiKaDo 2019

Organizace letního tanečního tábora pro mažoretky. Podpora 

zdravého pohybu dětí v přírodním prostředí, podpora 

mažoretkového sportu.

20 000 Kč MiKaDo Karviná, z.s

74
Co ve městě nezažiješ - mezinárodní setkání dětí v 

Jedovnicích

Podpora soustředění mažoretkového týmu s maďarským tanečním 

týmem. Výměna zkušeností, nácvik společného vystoupení.
20 000 Kč

Asociace TOM ČR, TOM č. 

19061 Krokodýl

58 Dýňování aneb Den společenských her a tvoření
Zapojit děti a rodiče do činnosti spolku a školy. Uspořádání formou 

workshopu, mnoho doprovodných aktivit.
6 000 Kč

SRPŠ při ZŠ a MŠ ve 

Václavovicích


