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Žadatel

88

Lepší rok hendikepovaným dětem!

Podpora při zajištění terapeutických, senzomotorických a
smysluplných pomůcek pro hendikepované děti z Dětského
rehabilitačního stacionáře v Ostravě. Dále jde o podporu
organizace a realizace dětského dne a výletů. Věříme, že získáním
finančních prostředků a organizací zábavných akcí, dětem
zpříjemňujeme dětství v útulných a účelně vybavených prostorách
rehabilitačního stacionáře.

20000

Želvička, z.s.

11

Podpora neslyšících malých lyžařů

Podpora malých neslyšících lyžařů v jejich integraci mezi slyšící
závodníky.

20000

Sdružení sportovních klubů
Vítkovice, z. s.

Specialní Kočárek (xRover) pro Sofii

Jsem otec nemocné holčičky (Sofie Sikorové) která má dětskou
mozkovou obrnu (levostrannou hemiparézu s prvky spasticity),
osovou hypotonii a zvýšený tonus na levé straně těla. Trpí také
zrakovými obtížemi a epilepsií, která nejde zkrotit léky. S maminkou
Veronikou Riglerovou se snažíme aby Sofinka měla co nejvíce
normalní život a skrze tento grant bychom rádi požádali o příspěvek
na kočarek.

20000

Jakub Sikora

Zmrzlina s příběhem

Projekt zmrzlina s příběhem spočívá, v České republice zatím
neopakovatelném konceptu, zapojení osob s postižením na pozicích
prodavačů zmrzliny u pojízdného zmrzlinového stánku pořízeného z
příspěvku Nadace ČEZ. Zaměstnanci MENTAL CAFÉ z.s. budou tedy
zaopatřovat komplexní obsluhu od přijetí objednávky, až po
samotný příjem hotovosti. V letošním roce budeme projekt nabízet
zejména firmám.

20000

MENTAL CAFÉ z.s.

4

Projekt je zaměřen na spolufinancování technického vybavení
(stolní pily) sociálně terapeutické dílny dřevo-výroby, kde celoročně
poskytujeme služby pro osoby se zdravotním postižením. Aktivity
Technické vybavení pro činnost sociálně terapeutické dílny
vedou k prohloubení a upevnění pracovních návyků, pracovně
(dřevo-dílna) IC Klubu Stonožka Ostrava.
rehabilitační činnosti vedoucí k rozvoji obrazotvornosti a
motorických vlastností a schopností umožňující zapojení do
společnosti.

9900

ARPZPD v ČR z.s. Klub Stonožka
Ostrava

67

Pracujeme, žijeme - Vybavení pro chráněnou šicí dílnu

Cílem projektu je pořídit vybavení do chráněné šicí dílny Spirály
Ostrava, která poskytuje pracovní příležitosti a seberealizaci lidem
se zdravotním handicapem. Dílna funguje již od r. 2018 a postupně
rozšiřujeme počet chráněných pracovních míst a pořizujeme
potřebné vybavení. Díky tomu budeme schopni uspokojovat
zakázky pro šicí dílnu na kvalitní úrovni.

20000

Spirála Ostrava z.ú.

94

Výcvikové překážky pro záchranné psy

Jsme Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje (ZBK
MSK). Zabýváme se speciálním výcvikem záchranářských psů,
určených k vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, vyhledáním a
záchranou osob zavalených při zřícení objektů .Součástí schopností
psa je obratnost v sutině, čemuž napomáhá výcvik na speciálních
záchranářských překážkách. Zároveň někteří naši psi působí i jako
canisterapeuti.

20000

Záchranná brigáda kynologů
Moravskoslezského kraje

12

Pomoc Amálce

Chtěli bychom touto formou vybrat Amálce na rehabilitace která
má DMO (dětskou mozkovou obrnu) a komunikující hydrocefalus se
shuntem, opožděný vývoj chůze a prošla operací očí

12000

Michaela Ručkayová

Canisterapii v domově pro osoby se zdravotním postižením
v Krnově

Tímto příspěvkem můžeme realizovat canisterapii, která zvyšuje
kvalitu poskytované péče klientům v domově, kde žijí lidé s
mentálním postižením. Příspěvek bude určen na úhradu nákladů
spojených s prováděním canisterapie. Canisterapie je způsob
terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka.
Canisterapie probíhá převážně u klientů s těžkým mentálním
postižením.

20000

Harmonie, příspěvková organizace

Život s Theou

Theuska má vzácné genetické onemocnění- mikrodelční syndrom ,
nevyskytují se u dvou pacientu stejné poškození genu.S
poškozeným genem souvisí mnoho potíží. Theuška má
diagnostikováno mnoho diagnóz, mezi nimi těžkou
hypotonii(celkové oslabení těla), mentální retardaci, hypotrofii,
neurogenní močový měchýř, opožděný psychomotorický vývoj,
vzácné onemocnění krve Diamon-Blackfan anemii.

10000

Karolína Lisá

27

52

82

93

