
Číslo 
projektu 

Tematická 
oblast 

Název Žadatel Anotace 
Požadovaná 

částka 

2022-Sp-
011 

Společně 
pro děti 

Společně za zážitky Slezská diakonie 

Projekt Společně za zážitky je určen dětem z náhradních rodin, cítí se často 
odděleni od společnosti. Cítí, že jim jejich vrstevníci dostatečně nerozumí v 

tom, co prožívají. Prázdninové aktivity Programu pro pěstounské rodiny 
nabízejí těmto dětem společná setkání, kde mohou trávit volný čas a 

otevřeně hovořit o tom, co prožívají a pochopit, že jsou v tom společně. 
Zážitkové programy na těchto akcích pomáhají dětem navazovat přátelské 

vztahy. 

20 000 

2022-Sp-
031 

Společně 
pro děti 

SDH dětský oddíl 
SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů Žabeň 

SDH Žabeň Oddíl mladých hasičů - Zájmový kroužek pro děti a mládež 
SDH dětský oddíl se věnuje dětem v mimoškolních aktivitách. Věnuje se 

Protipožární ochraně, tak i sportovním a vědomostním disciplínám. Pořádá a 
účastní se různých soutěží, výletů a dětských táborů. U dětí, kterých je cca 24, 

je kroužek velice oblíbený. Finanční prostředky využívají převážně pro 
sportovní a účelové technické pomůcky.  

6 427 

2022-Sp-
095 

Společně 
pro děti 

Podpora oddílu sportovní 
gymnastiky 

Tělocvičná 
jednota Sokol 

Moravská 
Ostrava 1 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění tréninkových podmínek s důrazem na 
bezpečnost a ochranu zdraví mladých sportovců. Záměrem projektu je nákup 

bezpečnostních žíněnek a oprava stávajících žíněnek pro oddíl sportovní 
gymnastiky. 

20 000 

2022-Sp-
050 

Společně 
pro děti 

Klidový a relaxační kout 
pro malé školáčky 

Základní škola F. 
Hrubína 

Havířov-Podlesí, 
příspěvková 
organizace 

Klidové a relaxační zóny jsou dnes již samozřejmostí nejen ve firmách, ale i ve 
školách. Děti té naší rovněž potřebují příjemné a bezpečné místo k relaxaci a 
odpočinku.  Vybudováním prostorů sloužícím tomuto účelu získají děti místo, 
kde si oddechnou, odreagují se a mohou pak s radostí a energií pokračovat ve 

vzdělávání se. Nejmenší děti a děti se specifickými poruchami chování a 
učení, které jsou v naší škole integrovány, potřebují často střídat činnosti a 

průběžně relaxovat. Máme místa, která přímo vybízejí k přetvoření na klidové 
a relaxační kouty. Investice do našich dětí je tou nejlepší. 

20 000 

2022-Sp-
002 

Společně 
pro děti 

Rozhýbejme Porubu 
Zuzana 

Ľuptovcová 

Projekt se zaměřuje na podporu pohybové gramotnosti u dětí různých 
věkových kategorií a to prostřednictvím štafetového běhu a sedmiboje na 

školním atletickém hřišti u ZŠ Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Starší děti poběží 
klasickou štafetu cca 200m každý v 3-členném týmu a mladší děti jen úsek 

100m za podpory rodičů. V sedmiboji se děti utkají např. ve skoku do písku, 
střelbou z luku, házením corn bagu na terč,v souboji švihadel a mnoho 

dalšího. Hlavním cílem je zaměřit se na všestrannost a celkovou koordinaci 
pohybu a konečně děti vytáhnout od vysedávání u PC a aktivně je zapojit do 

sportu. 

5 000 



2022-Sp-
007 

Společně 
pro děti 

Zahradní domeček 

Základní škola a 
mateřská škola 

Český Těšín 
Hrabina, 

příspěvková 
organizace 

Jsme 3 třídní MŠ, s počtem 65 dětí ve věku 2 - 6 let. Chtěli bychom vybudovat 
dřevěný zahradní domeček pro předškolní děti o velikosti 8 m2. Domeček by 

sloužil ke hrám dětí na rodinu a domácnost. Přispíval by k prohlubování 
vztahů mezi dětmi. Společnými hrami se dětí učí spolupráci, komunikaci mezi 

sebou, etickým a morálním vlastnostem pro jejich budoucí život ve 
společnosti. Zastřešený domeček by zároveň sloužil jako stinné místo v naší 

prosluněné školní zahradě. 

20 000 

2022-Sp-
040 

Společně 
pro děti 

SPOJUJEME DĚTI A 
PŘÍRODU - ŽIJEME 

NAPLNO 
”Žijeme naplno” 

Cílem projektu je opravit a materiálně dovybavit tradiční táborovou základu v 
CHKO Beskydy, uprostřed lesů na Starých Hamrech, kterou ročně navštíví až 
400 dětí z Moravskoslezského kraje. Náš spolek řadu let pracuje s dětmi 5-18 

let. Mimo prázdninové tábory pořádáme celoroční programy pro děti, 
podzimní tábory, úklidy Beskyd, výlety a akce, které svým zaměřením, 

programem a polohou všestranně rozvíjí dovednosti a schopnosti dětí a učí je, 
jak se chovat k přírodě, okolí, ale i k sobě navzájem. Poskytnuté finanční 

příspěvky budou použity na táborové celty a sportovní vybavení. 

20 000 

2022-Sp-
090 

Společně 
pro děti 

Podpora mladých 
šachistů 

Tělovýchovná 
jednota Slavoj 

Český Těšín z.s. 

Jsme šachový oddíl s dlouholetou tradicí. Zabýváme se zejména prací s dětmi 
a mládeží. Mladí šachisti se zúčastňují různých šachových turnajů pořádaných 

po celé ČR nebo v Polsku. 
Získané finanční prostředky bychom rádi použili na nákup magnetické 

nástěnné tabule a pořízení 20 triček pro naše mladé hráče. 

12 000 

2022-Sp-
013 

Společně 
pro děti 

Domašine DRAGON KIDS Rozjeď se z.s. 

První ročník festivalu dračích lodí proběhne v neděli 26.6.2022 a jako místo, 
kde se festival bude konat, jsme zvolili Těrlickou přehradu. Během soutěžního 

dne budou 2 kategorie, a to pro školy a širokou amatérskou veřejnost. U 
kategorie škol se chystáme oslovit ředitelé z okolních škol – Havířov, Těrlicko, 

Český Těšín, Horní Bludovice, Albrechtice, Hradiště, Soběšice, Dolní 
Domaslavice, Lučina, Třanovice atd. U amatérské kategorie předpokládáme 

zapojení našich kamarádů, známých, firemních partnerů a dalších 
amatérských posádek... 

20 000 

2022-Sp-
096 

Společně 
pro děti 

Zpevnění ploch 
jezdeckého klubu 

JEZDECKÝ KLUB 
VANILLA, z.s. 

Mezi největší nevýhodu patří nezpevněný povrch mezi stájí a výběhem. 
Povrch kudy vodíme koně do výběhu je nezpevněný a při deštích hodně 
bahnitý. Zpevnění tohoto úseku by umožnilo snížení tvorby bahna a tím i 

bezpečnější příchod k ohradám. Po této ploše se pohybujeme s dětmi, které 
navštěvují náš JK a pony školku. 

20 000 

2022-Sp-
027 

Společně 
pro děti 

Gymnastické vybavení 
Vendula 

Henychová 

S Vaší pomocí pořídíme našim svěřencům především stretch deku a žíněnky 
značky Diony, které odlehčí dopady z výšky při předvádění jednoduchých i 

dvojných salt s vruty na trampolíně i akrobacii. 
20 000 



2022-Sp-
044 

Společně 
pro děti 

Děti z dětského domova: 
Život se s vámi mazlit 

nebude!!! 

"Sportovní-
klub.cz" 

Děti z dětského domova: Život se s vámi mazlit nebude!!! „aneb co se v mládí 
naučíš…“ 

Nechceme nikomu nic servírovat na zlatém podnosu. Ale dáme skvělou 
příležitost akční skupině dětí, aby se sami naučili navrhnout, připravit a 
realizovat vodáckou akci v česku. Pro svůj tým, svěřence a vychovatele 

dětského domova a to pod naším pečlivým dohledem. My jim pomůžeme 
mentorováním zkušenými instruktory raftingu ve všech fázích projektu. 
Zajistíme technické zabezpečení (lodě, vybavení, kempy, stravování…), 
logistiku (doprava, plánování…) a odborný dohled a kompletní zajištění 

bezpečnosti. 

20 000 

2022-Sp-
102 

Společně 
pro děti 

Zlepšení střelby z 
laserové pistole 

Lašský sportovní 
klub Frýdek-
Místek, z.s. 

Pro zlepšení výsledků při střelbě z laserové pistole v rámci závodů v 
moderním pětiboji, bychom chtěli pořídit dětem deset setů optických mířidel. 

20 000 

2022-Sp-
039 

Společně 
pro děti 

POHÁR OLYMPIJSKÝCH 
NADĚJÍ V JUDU 

JUDO BESKYDY 
z.s. 

Mezinárodní soutěž v judu dětí a mládeže v příhraniční oblasti Euroregionu, 
primárně určená dětem školního a předškolního věku. Soutěž se uskuteční ve 
venkovním prostředí na multifunkčním hřišti v obci Dobrá za účasti cca. 300. 

Dětí. Svým pojetím jde o mimořádnou akci, která dává možnost široké 
návštěvnosti z řad veřejnosti, a tím přispívá k dalšímu zapojení nejmladších 

dětí do sportovních aktivit po prázdninách. 

20 000 

 


