Číslo Tématická
projektu oblast
2022-Sp014

Společně
bez bariér

Název

Žadatel

Anotace

Požadovaná
částka

TANDEM - putování
hendikepovaných mladých
lidí s dobrovolníky

SPMP ČR
pobočný spolek
Haviřov

Umožnit hendikepovaným mladým lidem prožít víkend bez rodičů za podpory
dobrovolníků z organizace ADRA s možností poznat nové kamarády, poznat nové
prostředí a získat skvělé zážitky. Snaha podpory hendikepovaných v samostatnosti,
v pěstování vzájemných vztahů mezi sebou a také mezi nimi a dobrovolníky.

20 000

2022-Sp036

Společně
bez bariér

Pomoc Nelince

Lukáš Rac

2022-Sp026

Společně
bez bariér

Aquarehabilitace pro osoby
nemocné Parkinsonovou
nemocí

Parkinson-Help
z.s.

2022-Sp010

Společně
bez bariér

Kilometry pro ranou péči

Společnost pro
ranou péči,
pobočka Ostrava

2022-Sp037

Společně
bez bariér

Terénní služba pro rodiče
při ztrátě miminka

Ze Mě Země z.s.

2022-Sp089

Společně
bez bariér

Zázraky ranné péče na
hřbetu koně

Jezdecký klub
Sviadnov, z.s.

Ahoj, jmenuji se Nelinka Kallusová. Když jsem se 8.4.2020 narodila, nikdo nečekal,
co mě v životě čeká. Paní doktorka jen řekla, že mám povislý koutek a mám raději
zajít na rehabilitace, aby se na mě paní fyzioterapeutka koukla. Hned jsme začali
pusinku masírovat, a protože jsem byla spavé a línější miminko raději i cvičit
vojtovku. I přes cvičení jsem se ale ani v 7 měsících nepřetáčela, a tak jsem jela na
magnetickou rezonanci. Tam jsme zjistili, že mám atrofii mozku. Začalo vyšetřování
na genetice, kde zatím přišli na zvýšené vylučování intermediárního metabolitu
Krebsova cyklu, 2….
Osoby postižené Parkinsonovou nemocí potřebují pro zpomalení degenerativního
procesu mozku intenzivní rehabilitaci - aquarehabilitaci, cviky pro celé tělo i
jemnou motoriku. Parkinson-Help pobočka Ostrava organizuje aquarehabilitaci s
cvičitelkou každý druhý týden v bazénu v Porubě. Dosud si aktivitu hradí sami
členové klubu.
V rané péči vozíme pomoc a podporu k rodinám dětí s postižením zraku přímo
domů - poradkyně rané péče jezdí za rodinami do jejich domovů a pomáhají
rodičům náročnou situaci po narození dítěte s postižením zvládnout. Ukážou, jak
dítě rozvíjet, jaké volit pomůcky a hračky, jak upravit domácí prostředí, jak s
dítětem komunikovat. Díky projektu, který nám pomůže zajistit finanční zdroje na
pohonné hmoty, budeme moci dojíždět i do těch nejzapadlejších koutů
Moravskoslezského kraje a poradkyně rané péče poskytnou dětem i jejich rodičům
potřebnou podporu.
Terénní služba nabídne komplexní a citlivé provázení rodičům, kteří prošli či
procházejí ztrátou miminka v kterékoliv fází těhotenství, při porodu či krátce po
něm. Konkrétně půjde o psychosociální podporu rodiny v průběhu této životní
situace, pomoc s hledáním jedinečného způsobu rozloučení a provázení dobou
zármutku a truchlení. Rodiny nemusí být na vše samy, mohou mít někoho, kdo v
těžkostech kráčí vedle nich a pomáhá jim zorientovat se v dostupných možnostech.
Projekt je zaměřen na rozšíření našich současných služeb hiporehabilitace, a to s
důrazem na péči o klienty 0 až 3 roky. Naším cílem je pravidelné poskytování
hiporehabilitace na týdenní bázi pro děti v ranné péči, k čemuž je zapotřebí navázat
užší a pravidelnou spolupráci s kvalifikovanou fyzioterapeutkou se specializací na
hipoterapii. Ta by měla pro tuto cílovou skupinu probíhat v ideálním případě
minimálně 1x týdně.
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2022-Sp073

Společně
bez bariér

Terapeutický pobyt pro děti
s autismem

2022-Sp025

Společně
bez bariér

12 denní rekondiční pobyt
pro postižené RS
(roztroušená skleróza)

2022-Sp098

Společně
bez bariér

Výstroje pro začínající
parahokejisty

2022-Sp083

Společně
bez bariér

Expedice

Víkendový pobyt pro 20 dětí s autismem je jedinečnou možností, jak aktivně prožít
víkend mimo svoji rodinu v kolektivu kamarádů. Cílem je posílení správných
sociálních návyků a zamezení izolace. Projektem podpoříme celý rodinný systém
včetně zdravých sourozenců.
Projekt prospěje všem, kteří se pobytu zúčastní. Tito lidé postižení roztroušenou
sklerózou mozkomíšní mají velké problémy s chůzi, jemnou motorikou, psychikou
UNIE ROSKAatd. Obtížně se zapojují do aktiv. života, nevěří si, straní se spol. dění. Získáním
reg.org. ROSKA
dotace ( finanční pomoci) se tohoto projektu může zúčastnit vice členů a zlepšit si
zdrav. stav. Objekt na Čeladné je bezbariérový mohou s námi jet i vozíčkáři.
FrýdekCvičením,
plaváním a cvičením jemné motoriky a také rehabilitace si nemocní na
Místek,z.p.s.
chvíli užijí pohodu a legraci na tomto pobytu a tím si zlepší jak fyzičku tak i
psychiku.
Jsme začínající parahokejový klub, který má za sebou první sezónu trénování a pro
PARAHOKEJOVÝ
začínající parahokejisty, kteří zvládli první krůčky na ledě bychom rádi doplnili
hokejovou výstroj. Máme v týmu čtyři nadějné hendikepované děti, které se
KLUB OSTRAVA z.
během sezóny natolik zlepšily, že by potřebovaly doplnit chrániče, aby i nadále pro
s.
ně byl sport bezpečný a stejně zábavný jako doteď.
Jsme studenti navazujícího magisterského studia zaměřeného na speciální
pedagogiku a pohybové aktivity osob s postižením na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Pořádáme projekt “Expedice přes bariéry”. Cílem
Nikola
této expedice, kurzu, je především umožnit osobám se zdravotním postižením zažít
něco dosud nepoznaného, vystoupit z vlastní komfortní zóny a posunout své
Vojtovičová
hranice. Naších 10 klientů s postižením pochází také z Moravskoslezského kraje.
Nyní se bude pořádat již osmý ročník této expedice, který se uskuteční na
Slovensku v květnu roku 2022. Díky

ADAM autistické děti a
my, z.s.

20 000

20 000

20 000

20 000

