Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

Poř.
číslo

Žadatel

Název akce/činnosti
Popis akce/činnosti
Účel použití dotace na akci/činnost

Mezi námi, o.p.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

2

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

ESPEDIENTE, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

4

Podpora mezigeneračních programů pro
seniory v regionech

Mezigenerační programy již od roku 2016
propojují seniorská a školská zařízení v
Olomouckém kraji . Setkání seniorů a dětí se
konají pravidelně měsíčně a jejich náplní jsou
aktivity zaměřené na zlepšení kvality života
seniorů a vzájemnou komunikaci.

Termín akce/
realizace
činnosti
OD - DO

Bodové hodnocení
Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Termín
vyúčtování
dotace

32 000 Kč

31.01.2020

25

33

31

200 000 Kč

31.01.2020

23

25

200 000 Kč

31.01.2020

14

33

A

B

C

Celkem

Návrh dotace v
Kč

Schvalovat
el

89

21 000 Kč

ROK

31

79

116 800 Kč

ROK

31

78

115 300 Kč

ROK

návrh

1/2019

953 679 Kč

Dotace bude použita na:
spotřební materiál, drobný dlouhodobý
hmotný majetek, drobný dlouhodobý
nehmotný majetek (poplatek za Basecamp,
poplatek za projektový software Easyproject),
nájemné, cestovné, telefon, internet. intranet

12/2019

Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát
1/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Projekt podporuje rodiny zažívají
rozvod/rozchod. Díky kampani má projekt
celorepublikový charakter, aktivity jsou
realizovány od 2017. Celkem 20 rodinám z
Olom.kraje nabízíme podporu formou
edukace, mediace, multidisc.setkání či
asist.kontaktu.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, cestovné, mzdové náklady, telefon,
internet, účetní služby, tvorba videa,
propagační materiály, web, školení a supervize
pro metodika

RC Heřmánek
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Celkové předpokládané
výdaje realizované
akce/činnosti

700 000 Kč

12/2019

RC Heřmánek - Průvodce na cestě
rodičovstvím 2019

8 Olomuckého kraje 1. 4. 2019
Rada
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8

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Cílem projektu je vytvořit rodinám s dětmi a
seniorům komplexní nabídku služeb, podpořit
je ve zkvalitňování vztahů v rodinách včetně
vztahů mezigeneračních, při výchově dětí a při
slaďování osobního, rodinného a pracovního
života.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, mzdové náklady, lektorné, účetní
služby, propagační materiály.

Rodinné a komunitní
centrum Housátko, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno38
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoRC Vikýrek, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

200 000 Kč

31.01.2020

14

33

31

78

115 300 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

19

33

26

78

20 100 Kč

ROK

199 000 Kč

31.01.2020

19

29

26

74

108 800 Kč

ROK

190 000 Kč

31.01.2020

14

28

31

73

102 500 Kč

ROK

12/2019

Rodina je jednou z nevyhnutelných
podmínek štěstí
1/2019

Pokračování projektu "Rodina je jednou z
nevyhnutelných podmínek štěstí", který běží
od roku 2017 a je zaměřený na vzdělávání
rodičů a zvyšování rodičovských kompetencí,
na podporu rodiny jako celku a propojování
všech generací.
Dotace
bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, cestovné, mzdové náklady, lektorné
RC Vikýrek - Na dobré cestě II

35 000 Kč

12/2019

1/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
23
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

RC Vikýrek je dlouholetým a uznávaným
subjektem v oblasti prorodinných aktivit v
regionu Šumperska. Projekt zkvalitní a rozšíří
služby RC Vikýrek zejména v oblasti vzdělávání
a posilování kompetencí rodičů,
mezigeneračního soužití.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, cestovné, mzdové náklady, právní a
ekonomické služby, lektorné, propagační
materiály

Mateřské centrum
Prostějov, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

1 050 000 Kč

835 240 Kč

12/2019

MC Cipísek - aktivní podpora funkční rodiny

16
Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
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Okres -anonymizovánoPrávní forma
16 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoRodinné centrum
Provázek, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno25
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoOLiVy z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno14
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Nabízíme kurzy a setkávání rodin s dětmi
zaměřené na rozvoj dětí a posilování vztahů v
rodině. Základní konzultace a odborné
indiiduální .poradenství. Vzdělávání s cílem
posílit rodičovské kompetence, mezigenerační
vztahy a aktivní otcovství.

1 325 260 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, ekonomické služby,
docházkový systém, web,

190 000 Kč

31.01.2020

14

28

31

73

102 500 Kč

ROK

90 000 Kč

31.01.2020

14

33

26

73

48 500 Kč

ROK

199 977 Kč

31.01.2020

11

30

31

72

106 400 Kč

ROK

12/2019

Rodinné centrum Provázek - Budujeme
rodinu
1/2019

Podpora a rozvoj partnerských vztahů,
rodičovských kompetencí, stability rodiny,
sladění rodinného a profesního života,
podpora výchovy k odpovědnosti,
mezigeneračního soužití a aktivního otcovství.
Návaznost na činnost v předchozích 7 letech.

550 000 Kč

Dotace bude použita na:mzdové náklady,
lektorné

12/2019

Olivy pro rodiče a děti 2019
1/2019

Hlavním cílem našich aktivit, je podpora
rodičů v jejich vědomé rodičovské roli.
Projekt členíme do 5 oblastí, z nichž každá
obsahuje několik specifických aktivit - Rodina
a výchova, Modrý klub, Rodina a škola,
Rodina a rozvod a Rodina a práce.
Dotace bude použita na:kancelářské potřeby,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, opravy a údržbu, mzdové náklady,
právní a ekonomické služby, školení a kurzy,
propagační materiály, lektorné,

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
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OLiVy z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno15

Tátafest 2019
2/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

Tátafest 2019, plánovaný na 16. 6. 2019 je
pravidelnou součástí programu rodinného
centra OLIVY. Jedná se o neformální oslavu
Dne otců ve Smetanových sadech - jde o
zábavné odpoledne pro celou rodinu a
vyhlášení
Dotace
bude
Tátůpoužita
roku 2019.
na:propagace, tisk a
výlep plakátů, honoráře za atrakce, kapely,
ozvučení,
proprodukční
rodiny s dětmi
službyve spolupráci s
Centrum pro rodinu a děti Služby
orgánem SPOD
Přerov, z.s.

54 000 Kč

Zástupce
-anonymizováno-

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk,
o.p.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno19 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

31.10.2019

13

33

26

72

18 500 Kč

ROK

197 522 Kč

31.01.2020

13

28

31

72

105 100 Kč

ROK

34 800 Kč

31.01.2020

18

33

21

72

18 500 Kč

ROK

8/2019

1/2019

-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
18 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

34 800 Kč

Projekt poskytuje podporu a odbornou pomoc
rodinám a dětem v ohrožení tak, aby rodina
tvořila bezpečné zázemí pro "zdravý" vývoj a
rozvoj dětí a umožnila tak setrvání dítěte ve
vlastní rodině. Aktivity projektu jsou zaměřeny
na sanaci rodiny.

998 097 Kč

Dotace bude použita na:Spotřebu materiálu,
drobný DHM, nájemné, energie, telefon,
internet, účetní služby, školení, cestovné,
mzdové náklady, propagační materiály.,
lektorné,

12/2019

Screening - porucha autistického spektra
1/2019

Autismus je neléčitelný, přesto je důležité jej
rychle rozpoznat. Z hlediska dalšího fungování
jedince s postižením je důležitá jeho včasná
diagnostika. Rodičům, které pojmou u svého
dítěte podezření na autismus, nabízíme
screeningové konzultace.
Dotace bude použita na:kancelářské potřeby,
nájemné, mzdové náklady, inzerce

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1. – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
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ISIS - občanské sdružení
pro pomoc náhradním
rodinám, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizovánoPrávní forma
47 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Obec Veselíčko
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno53 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoLos Vesinos, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
26 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Podpora a rozvoj nových služeb
prohlubujících doprovázení pěstounských
rodin
1/2019

ISIS – občanské sdružení pro pomoc
náhradním rodinám, z. s. již 26 let všestranně
podporuje náhradní rodinnou péči. Díky
předloženému projektu, který zahrnuje 7
různých aktivit, bude možné doprovázení
pěstounských rodin ještě zintenzivnit a
rozvíjet.

751 780 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, spotřebu energií, opravy a údržbu,
cestovné, mzdové náklady, telefony, internet,
poštovné, služby účetní, vstupné, občerstvení

184 830 Kč

31.01.2020

20

29

23

72

98 400 Kč

ROK

60 000 Kč

31.01.2020

14

27

31

72

31 900 Kč

ZOK

35 000 Kč

31.01.2020

12

33

26

71

18 300 Kč

ROK

12/2019

Venkov jedna rodina - Zdravá obec v pohybu
1/2019

Podpora pohybových a společenských aktivit
rodinného klubu Happy Bee, Klubu pro děti a
rodiče, Klubu důchodců a Klubu přátel muzea.

150 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
cestovné, mzdové náklady,

12/2019

Chomoutov pro rodinu.
1/2019

Záměrem projektu je aktivizace a podpora
rodin v Olomouci-Chomoutově a spádových
obcích, se zvláštním ohledem na sólo-rodiče.
Účelu bude dosaženo skrze komplexní
celoroční činnost žadatele, zaměřenou na
rodiny s dětmi, mládež a seniory.

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
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Zástupce
-anonymizováno-

DUHOVÉ DĚTI, Vlčice z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizováno30 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

50 000 Kč

Dotace bude použita na:mzdové náklady,
účetní služby, propagační materiály,
propagace, lektorné, drobný dlouhodobý
hmotný majetek, občerstvení, cestovné,
vstupné,

31.01.2020

12

33

26

71

18 300 Kč

ROK

34 960 Kč

31.01.2020

12

33

26

71

18 300 Kč

ROK

139 000 Kč

31.01.2020

14

30

26

70

71 900 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

11

33

26

70

18 100 Kč

ROK

12/2019

Cyklus vzdělávacích seminářů - Aktivní
rodičovství
4/2019

Jedná se o osvětovou činnost spolku
realizovanou formou vzděl. seminářů
zaměřenou zejména na rodiny, partnery
zakládající rodinu a širokou veřejnost z oblasti
rodičovských kompetencí, stability rodiny,
vědomého mateřství a zdravého životního
stylu.

34 960 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
cestovné, mzdové náklady, propagační
materiály, lektorné,

12/2019

Montík - programy pro rodiče s dětmi od 1
Základní škola a Mateřská do 4 let s prvky Montessori
škola Spálov, příspěvková
organizace
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

9/2019

Zástupce
-anonymizováno-

35 000 Kč

Okres -anonymizováno22
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Projekt nabízí prakticky orientované
vzdělávací prorodinné aktivity s účelem
zvyšovat rodičovské kompetence, předcházet
sociální izolaci rodičů na MD/RD, podporovat
mezigenerační soužití a aktivní otcovství a
posílit sounáležitost rodin s regionem.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, opravy a údržbu, mzdové náklady

464 000 Kč

12/2019

Rodinné centrum Sluníčko Sluníčko dětem a (pra)rodičům
v Přerově, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno28 Olomuckého kraje 1. 4. 2019
Rada
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Okres -anonymizováno28 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu
Prostějov z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno37
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Hlavním cílem projektu "Sluníčko dětem a
(pra)rodičům" je komplexní podpora rodiny.
Zaměřujeme se na plnohodnotné trávení
společného času a aktivizaci rodičů s dětmi i
prarodiči.
Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, energií a internet.

Projekt je celoroční program primární
prevence zaměřený na podporu rodin. Nabízí
vzdělávací a tréninkové programy, samostatné
přednášky, besedy a semináře. Navazující
program pro absolventy kurzů z min. let a
víkendové programy pro rodiče s děti.

Centrum pro rodinu Ráj
z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

RODINA - ROSTEME SPOLEČNĚ

DUHOVÉ DĚTI, Vlčice z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

31.01.2020

11

33

26

70

18 100 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

11

33

26

70

18 100 Kč

ROK

183 000 Kč

31.01.2020

19

25

26

70

94 600 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

12

33

24

69

17 800 Kč

ROK

12/2019

1/2019

Dotace bude použita na:nájemné, mzdové
náklady, lektorné, poradenské služby

Zástupce
-anonymizováno-

35 000 Kč

Rodina - tam vše začíná

Zástupce
-anonymizováno-

Okres -anonymizováno44 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

226 500 Kč

300 000 Kč

12/2019

1/2019

Projekt RODINA - ROSTEME SPOLEČNĚ tvoří
101 prorodinných programů, základní rodinné
poradenství a u 3/4 aktivit nabízíme
doprovodné hlídání dětí, což je velkou
potřebou rodin s dětmi i předností tohoto
projektu.

850 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, spotřeba energií, mzdové náklady,
lektorné

12/2019

Komunitní ohniště a griloviště s posezením

40
Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
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Okres -anonymizováno40 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno"Rodinné centrum
Křelovský Kaštánek, z.s."
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno39

Akce je zaměřena na vytvoření místa pro
setkávání generací - tj. vybudování ohniště a
griloviště s posezením. Cílem je zapojení rodin
do života komunity (děti, rodiče, prarodiče,
senioři) a podpora mezigeneračního soužití.
Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, služby (stavební, kamenické,
kovářské)

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, lektorné

Zástupce
-anonymizovánoPovzbuzení, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

31.01.2020

12

33

24

69

17 800 Kč

ROK

34 777 Kč

31.01.2020

17

33

18

68

17 500 Kč

ROK

200 000 Kč

31.01.2020

14

28

26

68

100 500 Kč

ROK

197 500 Kč

31.01.2020

11

30

26

67

97 700 Kč

ROK

12/2019

3/2019

Podpora pravidelných aktivit v rodinném
centru Křelovský Kaštánek a realizace
vzdělávacích besed pro rodiče – s cílem
podpořit rodičovské kompetence, aktivní
trávení času dětí i dospělých, a vytváření
prostoru pro setkávání všech generací.

Okres -anonymizováno49
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

35 000 Kč

Křelovský Kaštánek pro rodiny

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Náruč dětem, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

35 000 Kč

34 777 Kč

12/2019

Poradenství rodinám s dětmi ohroženými
rozvodovým konfliktem
1/2019

Nabízené služby probíhají v úzké spolupráci s
OSPOD Olomouc, Litovel, Uničov a Šternberk.
Rodiče prochází vstupními konzultacemi, na
základě nichž jsou jim nabídnuté služby, které
vedou k rozvoji jejich kompetencí zvládání
rozvodového konfliktu.

1 399 600 Kč

Dotace bude použita na:mzdové náklady

12/2019

Rodina v klidu - Snoezelen Olomouc 2019

Rada
45 Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1. – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

1/2019

847 963 Kč
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Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno45 IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Náruč dětem, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno50 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoMěsto Loštice
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno5

Umožnit rodičům účastnit se preventiv. a
podpůr. aktivit zaměřených na posílení
rodičov. kompetencí, podporu řešení složitých
situací a vzájemné aktivní setkávání rodin s
dětmi (i s dětmi s postižením a speciál.
potřebami) mezi sebou i s odborníky.
Dotace bude použita na:spotřebnu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné a energie, mzdové náklady, služby
účetní, propagační materiály, opravy a údržba,
cestovné, poštovné, telefony, kurzy a školení
pro pracovníky projektu

Realizace podpůrných skupin pro děti v
pěstounské péči, které mají rodiče ve výkonu
trestu. Realizaci podpůrné skupiny dětí bude
předcházet edukace pěstounů v rámci
specifického skupinového vzdělávání.

197 500 Kč

31.01.2020

11

30

26

67

97 700 Kč

ROK

15 000 Kč

31.01.2020

13

28

26

67

0 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

12

28

26

66

17 100 Kč

ZOK

150 000 Kč

31.01.2020

13

22

31

66

73 200 Kč

ROK

12/2019

Děti jsou bez viny - sociální práce s dětmi v
pěstounské péči, které mají rodiče ve výkonu
trestu odnětí svobody

5/2019

30 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, propagační materiály,
občerstvení

12/2019

Herně-vzdělávací zázemí v Lošticích
2/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zbudování herně-vzdělávacího zázemí v
loštické synagoze. Pořízení tematických
herních prvků a pomůcek - obrázkové kostky,
puzzle, hry a kostýmy (např. liška, Tvarůžek).

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu

Charita Konice
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

847 963 Kč

35 000 Kč

12/2019

Rodina od A až do Z s Olomouckým krajem

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12 – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
12.1.
Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

1/2019

300 000 Kč

9 z 20

Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

12

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Cílem projektu je komplexní podpora rodin v
regionu a realizace aktivit, které napomáhají
ke zkvalitňování rodinných vztahů,
rodičovských kompetencí, harmonizaci
rodinného a profesního života a podporují
mezigenerační soužití.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:nájemné, mzdové
náklady

300 000 Kč

Zástupce
-anonymizovánoRodinné a komunitní
centrum Housátko, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
41 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

ISIS - občanské sdružení
pro pomoc náhradním
rodinám, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Dovybavení Prostor pro rodinu RC SLUNÍČKO
Držovice, z. s.

31.01.2020

13

22

31

66

73 200 Kč

ROK

30 000 Kč

31.01.2020

12

28

26

66

14 600 Kč

ROK

30 000 Kč

31.01.2020

9

33

24

66

14 600 Kč

ROK

107 840 Kč

31.01.2020

18

25

23

66

52 500 Kč

ROK
10 z 20

12/2019

Prostor pro rodinu RC SLUNÍČKO Držovice, z.
RODINNÉ CENTRUM
s.
SLUNÍČKO DRŽOVICE, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno24 Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

150 000 Kč

1/2019

60 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek

12/2019

Vybavení Rodinného a komunitního centra
Housátko
1/2019

RKC Housátko získalo od obce Náklo prostor,
který může sloužit pro aktivity rodinného
centra a pravidelné setkávání maminek s
malými dětmi. Tento prostor je však potřeba
vymalovat a vybavit.

30 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, opravy a
údržba, nájemné, spotřebu energií, lektorné,
poradenské služby, vzdělávání

12/2019

Odborné služby poskytované osvojitelským
rodinám, rodinám v ohrožení a biologickým
dětem v NR

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1. – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
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1/2019

459 366 Kč

Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

Okres -anonymizovánoPrávní forma
54 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

V systému náhradní rodinné péče se nachází
vyloučené skupiny, pro které není přístup k
odborným službám tak snadný a samozřejmý,
jako je tomu v případě pěstounské péče.
Projekt umožní této opomíjené skupině na
služby dosáhnout.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, energie, opravy a údržbu, cestovné,
mzdové náklady, telefon, internet,
ekonomické služby, školení, publicita,
poštovné

Obec Křtomil
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

3

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu
Jitřenka z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
36
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoOSEČÁNEK, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

459 366 Kč

107 840 Kč

31.01.2020

18

25

23

66

52 500 Kč

ROK

31 000 Kč

31.01.2020

14

32

19

65

14 900 Kč

ZOK

35 000 Kč

31.01.2020

14

33

18

65

16 800 Kč

ROK

199 200 Kč

31.01.2020

14

25

26

65

95 600 Kč

ROK

12/2019

Aktivity, které nás spojují
3/2019

Projekt je zaměřen na smysluplné využití
volného času v rámci prorodinné politiky se
specifickým zaměřením na posilování
rodinných vztahů, rodičovských kompetencí,
mezigeneračního soužití a zdravého životního
stylu rodin.

31 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu meteriálu,
mzdové náklady, lektorné.

11/2019

Zdravá rodina, dům na skále
1/2019

Obsahem projektu jsou navazující a
systematické vzdělávací a preventivní aktivity
pro rodiny i její jednotlivé členy.

72 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, energie, mzdové náklady, lektorné,
propagační materiály, služby účetní

12/2019

Současná rodina 2019

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
48 – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
12.1.
Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

1/2019

7 524 995 Kč
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Okres -anonymizovánoPrávní forma
48 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

vÚžasu z.ú
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno17 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoŽebřík, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
13
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Hlavním cílem projektu je posílení postavení
rodiny v dnešní společnosti a usnadnění života
rodinám s malými dětmi. Zaměřujeme se
především na plnohodnotné trávení
společného času a aktivizaci rodičů s dětmi i
prarodiči.

7 524 995 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájem, energie, drobný dlouhodobý hmotný
majetek, mzdové náklady, propagační
materiály, lektorné, web

199 200 Kč

31.01.2020

14

25

26

65

95 600 Kč

ROK

33 600 Kč

31.12.2019

12

33

18

63

15 600 Kč

ROK

145 000 Kč

31.01.2020

11

32

19

62

66 400 Kč

ROK

40 000 Kč

31.01.2020

16

23

22

61

18 200 Kč

ROK
12 z 20

12/2019

Víkendové akce pro rodiny s dětmi "VÍKENDOVKY vÚŽASU 2019"
4/2019

Cílem akce je uspořádání dvou víkendových
pobytově- vzdělávacích akcí zaměřených na
celé rodiny s dětmi s důrazem na posilování
mezigeneračního soužití rodin.

46 400 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, lektorné, ubytování lektorů

10/2019

Pro zdravou rodinu
1/2019

Cílem projektu je poskytnout rodinám
podporu k jejich dobrému fungování,
posilovat rodič. kompetence a předcházet
partnerským krizím a rozpadům rodin.
Obsahem projektu je provázaný systém vzděl.
kurzů, seminářů a rodič. diskusních skupin.

727 200 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, mzdové náklady, ekonomické
služby, lektorné

12/2019

Středisko rané péče SPRP, Spolu s Vámi jedeme dál!
pobočka Olomouc
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoRada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1.
31 – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
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1/2019

80 000 Kč

Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

Okres -anonymizováno31 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoEUROTOPIA.CZ, o.p.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno46 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoRozvišť, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
55 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Záměrem projektu je podpora rodičů
vychovávajících dítě s tělesným, mentálním
nebo kombinovaným postižením včetně dětí s
PAS v oblasti možností trávení volného času a
navázání kontaktů s dalšími rodinami.

80 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, mzdové náklady, lektorné,

40 000 Kč

31.01.2020

16

23

22

61

18 200 Kč

ROK

172 000 Kč

31.01.2020

14

22

25

61

77 500 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

14

33

14

61

15 800 Kč

ROK

12/2019

Společně to zvládneme
1/2019

Cílem projektu je podpora náhradních rodin v
jejich fungování,projekt rozvíjí participativní
metody při práci s rodinami.Aktivity se
koncentrují na předcházení situacím,které
rodiny s dětmi ohrožují, na podporu
autonomie rodin a spolupráci subjektů.

347 970 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, cestovné, mzdové náklady, lektorné,
cestovné,

12/2019

S rodinou do přírody 2019
1/2019

Účelem projektu je realizovat celoročně
programy pro rodiny s dětmi v přírodě a
vzdělávací besedy pro rodiče pro posilování
rodičovských kompetencí a podpoře rodičů v
jejich aktuálních životních situacích (možnost
individuálních konzultací).
Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
opravy a údržbu, mzdové náklady, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, propagační
materiály, web, pronájem prostor v rámci
pořádání besed,

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1. – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
Příloha č. 3 - Seznam žadatelů v rámci dotačního titulu č. 3

70 000 Kč

12/2019
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Duha Klub Rodinka
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno34
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

KAPPA-HELP, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizováno51
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Rodinka 2019
1/2019

Cílem projektu je harmonizace rodinného
prostředí, podpora správného fungování
rodin, předcházení negativním jevům v
rodinách a zkvalitňování vzájemných vztahů
jednotlivých členů rodiny včetně prarodičů.
Dotace bude použita na:spotřeba materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, spotřeba energií, opravy a údržba,
cestovné, mzdové náklady, ekonomické
služby, telefon, internet,

31.01.2020

14

20

26

60

66 500 Kč

ROK

80 000 Kč

31.01.2020

13

28

19

60

35 400 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

12

33

14

59

15 300 Kč

ROK

12/2019

1/2019

Cílem projektu je pracovat s celým rodinným
systémem pravidelně, komplexně a
systematicky, aby byla rodina schopna sama
bez zásahu třetích osob plnit své funkce. Jde o
obnovu či nápravu primárně ve funkcích
výchovných, ochranných a emocionálních.
Dotace bude použita na:mzdové náklady

Mohelníček, rodinné a
mateřské centrum, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Vybudování a provoz rodinného a
mateřského centra Mohelníček ve městě
Mohelnice

Zástupce
-anonymizováno-

150 000 Kč

Centrum pomoci pro rodiny

Zástupce
-anonymizováno-

Okres -anonymizováno32 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

350 000 Kč

Cílem je posílit společenský a kulturně
vzdělávací život v Mohelnici a vytvořit
příjemné a přátelské prostředí pro rodiny s
dětmi, seniory, ale i širokou veřejnost. Činnost
zaměřujeme na vztah dítě-rodič, dítě-senior a
celé rodiny.
Dotace bude použita na:drobný dlouhodobý
hmotný majetek, nájemné, energie, lektorné

Rada Olomuckého kraje 1. 4. 2019
12.1. – Dotační program pro sociální oblast 2019 – vyhodnocení
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720 000 Kč

12/2019

3/2019

123 000 Kč

12/2019
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Zájmový a vzdělávací
spolek KLUBÍČKO, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno7

Závody kočárků + činnost spolku
1/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zapojení do celostátní soutěže ZÁVODŮ
KOČÁRKŮ 14.4.2019 a pořádání podobných
netradičních akcí
Činnost spolku je zaměřená hlavně na: osobní
rozvoj, pořádání akcí pro rodiče s dětmi a
propojení všech generací.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nákup licence, lektorné

70 000 Kč

Zástupce
-anonymizovánoMRC Krteček Jeseník z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno35 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

RC SLUNÍČKO provozuje dětskou hernu, která
je dětem k dispozici každý pracovní den (popá) do pozdních odpoledních hodin. (do
18.30) a v době prázdnin. Hernu navštěvuje 35
dětí. Pořádáme tvořivá odpoledne pro
všechny generace.

31.01.2020

12

28

18

58

0 Kč

ROK

160 000 Kč

31.01.2020

14

18

26

58

68 600 Kč

ROK

42 000 Kč

31.01.2020

11

33

14

58

18 000 Kč

ROK

12/2019

Podpora činnosti RC SLUNÍČKO Držovice, z. s.,
RODINNÉ CENTRUM
zajištění provozu dětské herny- v pozdních
SLUNÍČKO DRŽOVICE, z. s. odpoledních hodinách a v době prázdnin
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno21 Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

20 000 Kč

1/2019

320 000 Kč

Dotace bude použita na:Mzdové náklady,
spotřebu materiálu

12/2019

Dofinancování projektu "15 let s Krtečkem" z
dotačního programu MPSV
1/2019

MRC poskytuje zázemí a nabízí denně
program pro těhotné maminky, rodiče a
prarodiče s dětmi 0-6. Záměrem projektu je
rozvoj rodičovských kompetencí a sladění
rodiny a zaměstnání.
Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
mzdové náklady, právní a ekonomické služby,
nájemné, energie,
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Laskavé rodičovství z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno42

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoSvazek obcí Mikroregionu
Mohelnicko
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

1

FAMILY POINT místo pro rodinu®
1/2019

Zajištění kompletního provozu kontaktního
FAMILY POINTU místo pro rodinu® to je
zpřístupnění bezbariérového místa určeného k
péči o malé děti. Zajištění bezprahových
služeb pro rodiny s dětmi.

484 000 Kč

Dotace bude použita na:nájemné, mzdové
náklady

200 000 Kč

31.01.2020

14

17

26

57

84 300 Kč

ROK

35 000 Kč

31.10.2019

11

19

25

55

14 200 Kč

ZOK

35 000 Kč

31.01.2020

11

27

17

55

14 200 Kč

ROK

12/2019

Rodinná zábava v Lošticích
1/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Ilustrovaný herní kupón pro Loštice zábavnou
formou umožní poznat zajímavosti města
zájemcům všech věkových kategorií z řad
místních i návštěvníků. Každé stanoviště, kde
získá účastník razítko do kupónu, bude
vybaveno herními a vzdělávacími prvky.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:Ilustrovaný herní
kupón pro Loštice.

Rodinné centrum Sluníčko RC Sluníčko - podpora prorodinných aktivit
v Přerově, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoCílem projektu je celoroční realizace
Okres -anonymizovánojednorázových i pravidelných aktivit pro
27 Právní forma
rodiny s dětmi prostřednictvím vzdělávacích,
-anonymizovánokulturních a společenských aktivit.
IČO -anonymizováno-

35 000 Kč

8/2019

1/2019

226 500 Kč

B.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné
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Občanská společnost DSi,
z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Rodinné hnízdo bezpečí 2019
1/2019

Okres -anonymizovánoPrávní forma
29 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Hlavním cílem našeho projektu je posílení
rodičovských znalostí a dovedností a zlepšení
přístupu k zodpovědnému řešení rizikových
situací. Náš projekt reaguje na zmírnění pocitů
izolace a odcizení rodin s dětmi a posílení
mezigeneračních vazeb.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, spotřebu energií, cestovné, mzdové
náklady, lektorné

52

Asociace pro terapii
divočinou a
dobrodružstvím v České
republice, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Terapie rodiny

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Asociace je neziskovou organizací zaměřenou
na práci s mladistvými a celými rodinami skrze
individuální, rodinnou terapii a zejména
přístup zvaný terapie divočinou.

Zástupce
-anonymizováno-

ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a
dívky, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

290 000 Kč

140 000 Kč

31.01.2020

11

18

26

55

56 900 Kč

ROK

100 000 Kč

31.01.2020

12

17

26

55

40 700 Kč

ROK

60 000 Kč

31.01.2020

11

23

18

52

23 100 Kč

ROK

12/2019

6/2019

200 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, opravy a údržbu, cestovné, mzdové
náklady

12/2019

Spolu s mámou - bavit se, tvořit, učit se ...

11
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11 Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoSPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ
DESNÉ
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

6

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoNordic walking Olomouc,
z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizovánoPrávní forma
33 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Cílem aktivity je prevence sociálního vyloučení
a posilování rodičovských kompetencí, a to
prostřednictvím neformálního setkávání,
možnost vzájemného sdílení a předávání rad a
zkušeností. Aktivita posiluje ženy v jejich roli
matek.

120 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
nájemné, mzdové náklady.

60 000 Kč

31.01.2020

11

23

18

52

23 100 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

9

28

14

51

13 200 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

12

28

9

49

12 700 Kč

ROK

12/2019

Celoroční podpora spolku v roce 2019
1/2019

Naším cílem je realizovat takové aktivity, které
podporují zdravý životní styl dětí.
Podporujeme dětské poznání a rozvoj,
dětskou tvořivost, fantazii, seberealizaci.

215 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, mzdové náklady, cestovné, školení,
propagační materiály, vstupné, lektorné,

12/2019

Stezky Nordic walking Nízký Jeseník
3/2019

Stezky Svatý Kopeček a okolí - na vyznačených
trasách pro veřejnost pořádat akce pro rodiny
s dětmi a seniory.
Spolupráce s Centrem pohybu, RC Heřmánek,
fortem Radíkov, LC Veverák, TJ Mladí
Olomlouc (předškolní věk a rodiče s dětmi)

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu
(ceny, diplomy, zajištění soutěží, sportovních
aktivit), mzdové náklady, cestovné,
propagační materiály, propagace
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Žabka-vzdělávací centrum Podpora realizace prorodinných aktivit Žabka-vzdělávací centrum z. s.
z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno10

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Podpora rozvoje výchovy a vzdělávání dětí
předškolního věku ve vzdělávacím centru
Žabka, z.s. podpory realizace mimoškolních
aktivit a vzdělávacích akcí pro děti, rodiče,
prarodiče, dospělé.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:nákup montessori
pomůcek

Laskavé rodičovství z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

43

9

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:nájemné, mzdové
náklady

Zástupce
-anonymizováno-

35 000 Kč

31.01.2020

5

27

14

46

11 900 Kč

ROK

150 000 Kč

31.01.2020

10

17

16

43

47 600 Kč

ROK

200 000 Kč

31.01.2020

0

0

0

0

0 Kč

ROK

11/2019

1/2019

Projekt NÁHRADNÍ PŘÍBUZNÝ aneb adoptuj si
babičku, dědečka, tetu nebo strýce je zacílen
na rodiny s dětmi, kterým chybí širší rodina.
Cílem je vytvoření komunity a propojení
mezigeneračních vztahů - podpora rodin pro
každodenní fungování.

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

35 000 Kč

NÁHRADNÍ PŘÍBUZNÝ aneb adoptuj si
babičku, dědečka, tetu nebo strýce

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Kanoistika Kojetín z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

3/2019

370 000 Kč

12/2019

Příměstské tábory 2019
6/2019

Cílem projektu je realizace 4 tématicky
zaměřených příměstských táborů v r.2019,
pro celkem 120 dětí školního věku. Zákonným
zástupcům bude poskytnuta pomoc s hlídáním
dětí, díky Kanoistice Kojetín během letních
měsíců.
Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek,
spotřebu energií, cestovné, mzdové náklady,
propagační materiály
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Kdo si hraje, nezlobí
Technické služby Zábřeh,
příspěvková organizace
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno20 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

2/2019

Cílem projektu je pomoci osamělým rodičům
efektivněji řešit svou nepříznivou situaci a
zároveň pomoci dětem se lépe socializovat v
dětském kolektivu a edukovat je.

400 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, mzdové
náklady, víkendové pobyty, výlety, spotřebu
energie

200 000 Kč

31.01.2020

0

0

0

0

0 Kč

ROK

35 000 Kč

31.01.2020

0

0

0

0

0 Kč

ROK

12/2019

Rodina - spotřebitel
Sdružení obrany
spotřebitelů - Asociace, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizováno56 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

1/2019

Cílem projektu je pomoci rodinám v
Olomouckém kraji, aby lépe fungovaly díky
pomoci v oblasti spotřebitelského práva, a to
jak v případě pomoci s vyřešením již vzniklých
problémů, tak především soustředění se na
osvětu a prevenci.

50 000 Kč

Dotace bude použita na:spotřebu materiálu,
nájemné, spotřebu energií, mzdové náklady,
propagační materiály, lektorné, drobný
dlouhodobý hmotný majetek,

Celkem
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27 505 999 Kč

5 392 806 Kč

2 400 000 Kč
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