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16 Neurorehabilitační program pro děti

Zajištění finančních prostředků na rehabilitační péči Reha Klim 

(snížení proprioceptivních reakcí - snížení dráždivosti dítěte). 6 

letá holčička s kombinovaným postižením.

20 000 Kč Ing. Lucie Čerpáková

45 "Moje kuchyně" v Bráně

Dovybavit Cvičnou kuchyňku pro mladé lidi se zdravotním 

postižením (dětská mozková obrna, kombinované poruchy), kteří 

se v integračním klubu zdokonalují v běžných činnostech.

20 000 Kč
Centrum pro rodinu a 

sociální péči z.s.

70 Zahradní herní prvky pro Klíček

Rekonstrukce školní zahrady MŠ Klíček - zařízení pro děti s 

mentální, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, děti s 

autismem a těžkým kombinovaným postižením.

20 000 Kč MŠ Klíček

9 Kačenka a těžká svalová hypotonie

Speciální pohybová terapie a zdravotní pomůcky pro nemocnou 

Kačenku, která má celkovou svalovou hypotonii. Ta způsobuje, že 

se nemůže sama hýbat, polykat..

20 000 Kč Lucie Machová

29
Raná péče pro rodiny s dětmi s postižením zraku - 

vybavení nových prostor

Vybavit prostory Společnosti pro ranou péči kobercem, 

potřebným nábytkem, doplňky a pomůckami pro rodiny s dětmi 

se zrakovým a kombinovaným postižením

20 000 Kč
Společnost pro ranou péči, 

pobočka Ostrava

2
Hyundai podporuje děti s autismem a mentálním 

postižením na Jarošově statku ve Studénce

Umožnit dětem s těžkým zdravotním postižením, s autismem a 

mentálním postižením se zúčastnit socializačních volnočasových 

aktivit. Organizace sdružuje 15 rodin s mentálně postiženými 

dětmi nebo rodiči v MSK

18 600 Kč Jonášův spolek, z.s.

43 Relaxace hudbou - muzikoterapie

Domov pro osoby se zdravotním postižením pořádá projekt, který 

se týká působení živé hudby na organismus při receptivní 

muzikoterapii.

20 000 Kč
Integrovaný sociální ústav 

Komorní Lhotka

31 Florbal na kolečkách

Podpora pravidelné činnosti týmu florbalistů vozíčkářů, hrajícího 

republikovou ligovou soutěž EV. Zajištění kvalitních podmínek 

pořádání ligového kola v Ostravě.

20 000 Kč ABAK-počítadlo, z.s.


