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81 Malí kutilové

Projekt se týká rozvoje polytechnického vzdělávání v předškolním 

období.  Cílem je u předškolních dětí rozšiřovat a získávat vědomosti 

o technice, rozvíjet jejich zručnost, technické dovednosti, technické 

myšlení.  Děti si osvojí pracovní návyky a dovednosti , učí se 

8000
Mateřská škola Havířov-Město 

Radniční

15 Sportovní vybavení pro atletickou přípravu pro děti a mládež Nákup tréninkového sportovního vybavení pro děti a mládež 20000
Tělovýchovná jednota Slezan 

Frýdek-Místek,z.s.

32 Dětský letní tábor HARCERZE

Dětský tábor realizují dobrovolníci na postech vedoucích a 

instruktorů. Připravují celodenní programy v rámci dobrodružného 

ducha a ve spojení s krásnou přírodou Jeseníků. Celotýdenní 

pobytový tábor má za cíl opětovné setkání dětí. Věřte, že toto je pro 

20000 Harcerstwo z.s.

58 Nové umývárny aneb hygiena na prvním místě!

Co je nejdůležitější věcí na táboře? Ano dobře se najíst a mít plná 

bříška! Ale bez dobře a kvalitně zajištěné hygieny by to prostě nešlo! 

Jak se říká: Čistota půl zdraví! Potřebujeme zkrátka nové umývárny ,-

)

20000 Beskydy dětem, z.s.

75 Organizace turnaje minižactva v Národní házené

Náš oddíl tradičně uspořádává turnaje pro pro mládežnické složky a 

v tomto případě jde o turnaj pro děti ve věku od 5 - 9 let. Turnaj 

bude uspořádán v nové sportovní hale v Ostravě Svinově v listopadu 

roku 2021. Předpokládaná účast je 9 družstev z Moravskoslezského, 

15000 Tělocvičná jednota Sokol Svinov

18
Obnova vybavení táborové základny Junák – český skaut středisko 

Svatý Jiří Ostrava

Skautské středisko Svatý Jiří Ostrava organizuje již 30 let v průběhu 

letních prázdnin dětské skautské tábory na břehu řeky Odry v údolí 

Oderských vrchů. Z důvodu rozrůstající se členské základny (v roce 

2021 registrováno 174 členů z toho děti a mládež 131 členů) a z 

20000
Junák – český skaut, stř. Svatý Jiří 

Ostrava, z.s.

70 Vyplnění volného času mládeže sportem
Vytváření podmínek pro kvalitní sportovní celoroční činnost 

talentované mládeže cyklistického oddílu BIKE 2000“
20000 BIKE 2000 z.s.

74 Podpora mládeže cyklo Tým Havířov – nákup ochranných pomůcek

Oddíl se věnuje z velké části mládeží, při své činnosti klade důraz na 

všestranný rozvoj svých svěřenců. Členové oddílů se účastní soutěží, 

při nichž reprezentují město Havířov, okolní obce, region, v nemalé 

míře se jedná také o propagaci celé České republiky, protože 

20000 Jan Hrabčák

1 Reprezentace mladých hasičů

Rádi bychom naším dobrovolným , mladým hasičům sboru Místek -

Bahno jako odměnu za činnost ve sboru chtěly pořídit jednotné 

trička ve kterých by reprezentovaly svůj oblíbeny kroužek a firmu 

Hyundai na soutěžích.

10000
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů 

Místek-Bahno

21 Fajný tábor

Jedná se o letní stanový tábor určený pro děti od 8 do 16 let z 

Dobratic, Vojkovic a okolí. Jedná se o více než 20 letou tradici 

pořádání táborů skupinou dobrovolníků z obce Dobratice a okol, 

která dává možnost dětem trávit čas v sepjetí s přírodou, v pohybu, 

10000 Michaela Gongolová

46 Týpícké setkávání

Projekt je zaměřen na rozvoj komunikace, schopnost setkávat se a 

respektovat v lidské jedinečnosti. Nechat se obohatit a být 

obohacen pestrostí světa. Chceme využít týpí jako vnější prostor k 

setkávání, vyprávění příběhů, pro společné zážitky, a využít různé 

20000
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek - 

Chlebovice


