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Poř.
číslo

Název akce/činnosti
Žadatel

Popis akce/činnosti
Účel použití dotace na akci/činnost

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ
DESNÉ
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

1

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

Zástupce
-anonymizováno-

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

2

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

3

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoSofisa z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Celkové předpokládané
výdaje realizované
akce/činnosti

Termín akce/
realizace
činnosti
OD - DO

Bodové hodnocení

Požadovaná částka z
rozpočtu OK

Termín
vyúčtování
dotace

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

30

24

71

73 000,00 Kč

28.02.2022

37

35

26

21 000,00 Kč

28.02.2022

17

20

50 000,00 Kč

28.02.2022

22

25

A

B

Schvalující
orgán

Režim de
minimis

68 800,00 Kč

ROK

NE

98

73 000,00 Kč

ROK

ANO

7

44

10 000,00 Kč

ZOK

NE

28

75

24 200,00 Kč

ROK

ANO

C

Celkem

návrh

Návrh dotace v
Kč

Zdůvodnění
nevyhovění
žádosti

Podpora celoročních aktivit spolku v roce 2021
1/2021

Realizace aktivit vedoucích k efektivnímu využití
společného času pro děti a mládež a jejich rodinu,
rozvoji tolerance a empatie, která buduje sociální
vztahy mezi vrstevníky i mezi generacemi.
Vytváření příležitostí pro setkávání generací.

600 000,00 Kč

Dotace bude použita na:
mzdové výdaje, lektorné, spotřební materiál,
školení lektorů, jízdné, vstupné, propagace,
nájemné, pronájem, odměny a dárky do soutěží a
aktivit, zvukové zajištění akce, hudební produkci,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, jiné služby
(pomocné práce)

12/2021

Podpora mezigeneračních programů pro seniory v
regionech

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

1/2021

2 093 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, cestovné,
školení čtecích seniorů, tiskové a propagační služby

12/2021

Přátelská Křtomil
6/2021
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.
Dotace bude použita na:spotřební materiál,
lektorné
Podpora činnosti a programů rodinného centra
Sofisa

21 000,00 Kč

4
100 000,00 Kč
Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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4

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno"Rodinné centrum
Křelovský Kaštánek, z.s."
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

5

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

6

7

RC Koloušek, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoŽebřík, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Zřízení a vybavení dětského koutku, realizace
pravidelných prorodinných programů.

100 000,00 Kč

Dotace bude použita na:drobný dlouhodobý
hmotný majetek (relaxační pomůcky, box na
uložení pomůcek, venkovní stůl a lavice)
Křelovský Kaštánek pro rodiny v roce 2021

50 000,00 Kč

28.02.2022

22

25

28

75

24 200,00 Kč

ROK

ANO

35 000,00 Kč

28.02.2022

7

35

24

66

14 900,00 Kč

ROK

NE

31 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

22

49

10 000,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

7

35

28

70

67 800,00 Kč

ROK

ANO

12/2021

3/2021

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

35 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
spotřební materiál, organizační zajištění aktivit,
propagační materiály
Podporujeme prorodinné aktivity v Olomouckém
kraji 2021

Dotace bude použita na nákup hudebních nástrojů
pro lektory a děti do našich pravidelných programů.

12/2021

1/2021

31 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný materiál
Pro zdravou rodinu

12/2021

1/2021

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

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

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, mzdové
výdaje, služby (účetní a mzdová agenda), lektorné

818 500,00 Kč

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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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-anonymizováno8

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoSíť pro rodinu, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

9

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

Zástupce
-anonymizovánoAguna z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
10
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoRC Vikýrek, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno11
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

RC SLUNÍČKO Držovice je provozovatelem dětské
herny, která je určena dětem 1.stupně ZŠ každý den
(PO-PÁ) do 18.30 hod. Hernu využívá 35 dětí. V
rámci provozu dětské herny organizujeme řadu
vzdělávacích programů pro děti, rodiče a prarodiče.

1/2021

350 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové náklady, nájemné,
spotřební materiál
Podporujeme prorodinné aktivity v Olomouckém
kraji 2021

Projekt je zaměřen na podporu prorodinných aktivit
v mateřských centrech v Olomouckém kraji a to
formou intervizních setkání, konzultací,
vzdělávacích a osvětových akcí.
Aktuálně v kraji sdružujeme 18 center, další centra
mají o vstup do Sítě zájem.
Dotace bude použita na:mzdové výdaje

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

25

22

64

62 000,00 Kč

ROK

NE

72 252,00 Kč

28.02.2022

27

25

22

74

34 500,00 Kč

ROK

ANO

34 400,00 Kč

28.02.2022

12

20

28

60

13 300,00 Kč

ROK

ANO

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

35

24

76

73 700,00 Kč

ROK

NE

12/2021

1/2021

144 504,00 Kč

12/2021

Pořízení a vybavení rodinného koutku
6/2021
Pořízení a vybavení rodinného koutku centra Aguna
z.s.

34 400,00 Kč

Dotace bude použita na:drobný dlouhodobý
hmotný majetek (pořízení pergoly a vybavení)

12/2021

RC Vikýrek - Jdeme dál
1/2021
Projekt zkvalitní a rozšíří služby RC Vikýrek v
regionu ORP Šumperk s přesahem do ORP Zábřeh v
oblasti vzdělávání a posilování rodičovských
kompetencí, primární prevence a podpory
mezigeneračního soužití a významu RODINY.

831 519,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
spotřební materiál, drobný dlouhodobý hmotný
majetek, energie, nájemné, ekonomické a právní
služby, propagační materiály

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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ONŽ - pomoc a
poradenství pro ženy a
dívky, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno12 Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu
Prostějov z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
14
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu Véna
Olomouc z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno15
Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu a děti
Přerov, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
16 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Spolu s mámou - bavit se, tvořit, učit se ...
1/2021

Cílem je posilování rodičovských kompetencí a
prevence sociálního vyloučení. Neformální
setkávání matek s dětmi předškolního věku za
účelem předávání rad, zkušeností, jsme během
minulého roku rozšířily na program pro matky a
jejich děti - školáky.
Dotace bude použita na:nájemné, mzdové výdaje,
spotřební materiál, energie
Rodina - tam vše začíná 2021

127 000,00 Kč

60 000,00 Kč

28.02.2022

7

10

14

31

0,00 Kč

ROK

/

35 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

28

55

12 400,00 Kč

ROK

NE

35 000,00 Kč

28.02.2022

5

20

28

53

12 000,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

12

35

28

75

72 700,00 Kč

ROK

NE

V souladu s
ustanovením
bodu 9.4
pravidel nebylo
z důvodu
nízkého
dosaženého
bodového
zisku žádosti
vyhověno.

12/2021

1/2021

Projekt je celoroční program primární prevence
zaměřený na podporu rodin. Nabízí vzdělávací a
tréninkové programy, přednášky, besedy a
semináře a víkendové programy pro rodiče a děti.
Projekt navazuje na programy a projekty z roku
2014-2020.
Dotace bude použita na:nájemné, mzdové výdaje,
lektorné, služby (poplatky externí školitelské
organizaci za lektorské a poradenské služby)

330 000,00 Kč

12/2021

Podpora rodinného života
1/2021

Projekt je celoroční program primární prevence
zaměřený na vytváření podmínek pro fungování
rodin, podporu rodičovské péče o děti a
zkvalitňování života rodin.

75 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
propagační materiály, cestovné
Služby pro ohrožené děti a jejich rodiny ve
spolupráci s orgánem SPOD

12/2021

1/2021

Projekt zajišťuje psychologickou pomoc ohroženým
dětem a rodině tak, aby rodina tvořila bezpečné
zázemí pro zdravý vývoj dítěte a umožnila jeho
setrvání ve vlastní rodině. Aktivity jsou zaměřeny na
sanaci rodiny, probíhají vždy ve spolupráci s
OSPOD.

1 023 661,00 Kč

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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16
1 023 661,00
Kč- anonymizovaná verze 150 000,00 Kč

Zástupce
-anonymizováno-

MRC Krteček Jeseník z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

17

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoMateřské centrum
Prostějov, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizovánoPrávní forma
18
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, telefony,
internet, vedení účetnictví a mzdové agendy,
cestovné, školení, mzdové výdaje, propagační
materiály
Dofinancování projektu "Pohodové rodičovství s
Krtečkem" z dotačního programu MPSV

RC Heřmánek
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

12

35

28

75

72 700,00 Kč

ROK

NE

34 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

22

49

10 800,00 Kč

ROK

ANO

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

35

28

80

77 500,00 Kč

ROK

ANO

35 000,00 Kč

28.02.2022

15

35

13

63

14 200,00 Kč

ROK

NE

145 000,00 Kč

28.02.2022

22

20

28

70

65 600,00 Kč

ROK

NE

12/2021

1/2021

Mateřské a rodinné centrum Krteček Jeseník denně
poskytuje zázemí a nabízí program pro zhruba 200
rodin z Jesenicka.

713 087,00 Kč

Dotace bude použita na:nájemné, energie,
spotřební materiál, mzdové výdaje, právní a
ekonomické služby, drobný dlouhodobý hmotný
majetek
MC Cipísek - aktivní podpora funkční rodiny

12/2021

1/2021

Projekt nabízí kurzy a programy pro rodiny s dětmi
zaměřené na rozvoj dětí a posilování vztahů v
rodině. Základní konzultace a odborné poradenství.
Vzdělávání s cílem posílit rodičovské kompetence,
mezigenerační vztahy a aktivní otcovství.

1 343 848,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, mzdové
výdaje, ekonomické a právní služby, docházkový
systém WEBOOKER, lektorné, školení, kurzy, BOZP

Centrum pro dětský sluch Setkávání rodin
Tamtam, o.p.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoChceme nabídnout rodinám dětí se sluchovým
Okres -anonymizovánopostižením možnost pravidelného setkávání s
Právní forma
19
programem jak pro děti, tak rodiče, poskytnout jim
-anonymizovánoprostor ke sdílení svých všedních starostí i radostí a
IČO -anonymizovánomožnost besedy s odborníkem.
B.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

28.02.2022

12/2021

3/2021

70 300,00 Kč

Dotace bude použita na:nájemné, spotřební
materiál, propagační materiály, pronájem kostýmů,
mzdové výdaje, laktorné, drobný dlouhodobý
hmotný majetek
RC Heřmánek 2021 - podpora stability rodiny

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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Okres -anonymizovánoPrávní forma
20 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCharita Konice
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno21 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu
Jitřenka z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno22 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoJak Dál? z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno23 IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Cílem projektu je garantovat komplexní nabídku
služeb na podporu fungování rodin, zkvalitňování
vztahů, podporu při výchově dětí a při slaďování
rodinného a pracovního života, podporu
mezigeneračního soužití a prevence sociální izolace.

1 000 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
účetní a poradenské služby, propagační materiály,
nájemné, energie, spotřební materiál

145 000,00 Kč

28.02.2022

22

20

28

70

65 600,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

7

10

28

45

43 600,00 Kč

ROK

NE

30 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

28

55

10 700,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

12

35

28

75

72 700,00 Kč

ROK

NE

12/2021

Rodina od A až do Z s Olomouckým krajem
1/2021
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 mezigeneračnímu soužití.

300 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, nájemné

12/2021

Zdravá rodina, dům na skále
1/2021

Obsahem projektu jsou vzdělávací a interaktivní
programy, které přispívají k upevňování vztahů v
rodinách a stabilitě rodin a podílí se na zvyšování
manželských, rodinných a rodičovských
kompetencí.
Dotace bude použita na:spotřební materiál,
nájemné, mzdové výdaje, lektorné, propagační
materiály, fotodokumentace
Komplexní podpora rodin v krizi s využitím
multidisciplinárního týmu

Smyslem je v bezpečném prostředí zjišťovat a hájit
potřeby a přání dětí prožívající krizi v rodině a
podporovat rodičovské kompetence
partnerů/rodičů v krizi se zapojením peerů. Bude
podpořeno cca 60 rodičů a cca 20-40 dětí z
Olomouckého kraje.
Dotace bude použita na:mzdové náklady, nájemné,
projektové a finanční řízení, propagační materiály,
webmaster, spotřební materiál, cestovné, účetní a
mzdové služby, tvorba motivačně edukačního videa
o peerech, telefony, internet, poštovné

136 000,00 Kč

12/2021

1/2021

750 000,00 Kč
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Los Vesinos, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno24
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoCharita Přerov
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
25
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoRodinné centrum
Provázek, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Pro děti dětí.
1/2021
Záměrem projektu je i za proměnlivé pandemické
situace zviditelnit význam rodiny, přiměřeně
aktivizovat rodiny s dětmi a vytvářet prostor pro
mezigenerační setkávání. Účelu bude dosaženo
skrze komplexní celoroční činnost žadatele.

434 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, propagační
materiály, lektorné, služby účetní, publicita
projektu, grafické práce (inforgrafika: cedulky,
piktogramy), služby facilitátora

28.02.2022

17

35

28

80

17 600,00 Kč

ROK

ANO

35 000,00 Kč

28.02.2022

17

35

9

61

13 800,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

20

28

65

63 000,00 Kč

ROK

NE

31 000,00 Kč

28.02.2022

17

20

28

65

13 000,00 Kč

ROK

NE

12/2021

Postavíme most
4/2021
Cílem projektu je propojit dvě generace, děti od 3
do 6 let a seniory od 60 let výše. Projekt je
zaměřený na vytváření společných
zážitků, prožívání radosti, sdílení, vzájemné
porozumění, vybudování nových vztahů. Jde o pátý
ročník projektu.
Dotace bude použita na:mzdové výdaje, nájemné,
spotřební materiál, drobný dlouhodobý hmotný
majetek
Budujeme rodinu 2021

35 000,00 Kč

11/2021

1/2021

Okres -anonymizovánoPrávní forma
26
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Projekt je zaměřen na podporu fungování rodiny,
oblast rodičovských kompetencí, zdravého
životního stylu, sladění rodinného a pracovního
života, prevenci soc. vyloučení, podporu aktivního
otcovství, přímou práci s rodinami a mezigenerační
soužití.

Zástupce
-anonymizováno-

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
drobný dlouhodobý hmotný majetek, propagační
materiály, ceny do soutěží

845 000,00 Kč

12/2021

Rodinné centrum Sluníčko Sluníčko 2021
v Přerově, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno27

34 000,00 Kč

3/2021

192 000,00 Kč
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Okres -anonymizováno27 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCharita Šternberk
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno28 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoDuha Klub Rodinka
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno29
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCTCenter MaVe s.r.o.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno30 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoYouKnowHealth, z.ú.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Cílem projektu je celoroční realizace jednorázových
i pravidelných aktivit pro rodiče, děti a seniory
prostřednictvím vzdělávacích, kulturních a
společenských aktivit. Chceme pomoci vytvořit pro
děti a seniory prostor pro nové společné zážitky.

192 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál,
nájemné, energie, ceny do soutěží, propagační
materiály
Mateřské centrum Rybička

31 000,00 Kč

28.02.2022

17

20

28

65

13 000,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

5

20

24

49

47 500,00 Kč

ROK

NE

94 899,00 Kč

28.02.2022

22

10

13

45

27 600,00 Kč

ROK

NE

34 000,00 Kč

28.02.2022

15

35

9

59

13 000,00 Kč

ROK

ANO

35 000,00 Kč

28.02.2022

17

15

13

45

10 200,00 Kč

ROK

ANO

12/2021

1/2021
Mateřské centrum Rybička je zařízení pro rodiče s
dětmi na mateřské dovolené. Nabízí programy
(např. diskuzní skupiny, přednášky, kurzy,
tréninkové aktivity), které jsou zaměřeny na
zvyšování znalostí a dovedností rodičů při péči o
děti.
Dotace bude použita na:mzdové výdaje

870 000,00 Kč

12/2021

Rodinka 2021
1/2021
Projekt Rodinka 2021 se zaměřuje na upevnění síly
rodiny, harmonizaci rodinného prostředí,
podporování správného fungování rodiny,
zkvalitňování vzájemných vztahů jednotlivých členů
rodiny včetně prarodičů.
Dotace bude použita na:nájemné, ekonomické
služby, opravy a údržba, telefon, internet, spotřební
materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek,
propagační materiály, mzdové výdaje, lektorné

225 699,00 Kč

12/2021

Osvětové akce pro děti a mládež na téma: V
babiččině/dědečkově kůži

Set 6 osvětových přednášek pro děti a mládež na
téma: V babiččině/dědečkově kůži. Součástí bude i
praktický workshop, kdy si mohou účastníci
vyzkoušet tzv. gerontologický oblek a vcítit se tak
do kůže seniora (babičky, dědečka).

2/2021

34 000,00 Kč

Dotace bude použita na:drobný dlouhodobý
hmotný majetek (gerontoobleky), lektorné
Rodinné večery s hudebním a výtvarným
zaměřením a základy angličtiny

31
35 000,00 Kč
Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
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Okres -anonymizovánoPrávní forma
31 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoATOMIKA, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Pravidelná realizace rodinných večerů v provozovně
ústavu pro rodiče, prarodiče a děti. Zaměření
programu se střídá hudební a výtvarné spojené s
nenásilnou výukou základních anglických slov a
posílením mezigeneračních vztahů.
Dotace bude použita na:spotřební materiál,
hudební nástroje, drobný dlouhodobý hmotný
majetek, mzdové výdaje, nájemné, občerstvení,
propagační materiály
Rozvíjení vztahu otců a dětí, prostřednictvím
vícedenních pohybových a vzdělávacích pobytů a
následná role angažovaného otce v rodině.

Začleňování otce do výchovy dětí- projekt nabízí
rodičům nenásilnou formou odbourávání závislosti
dětí na matce, v kolektivu dalších tatínků a dětí,
které čekají sportovní, rukodělné a poznávací
aktivity a program, jenž tatínci připravují dle
pokynů.
Zástupce
Dotace bude použita na:drobný dlouhodobý
-anonymizovánohmotný majetek, nájemné
Základní škola a Mateřská Montík - programy pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let
škola Spálov, příspěvková s prvky Montessori
organizace
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoProjekt nabízí prakticky orientované vzdělávací
Okres -anonymizovánoprorodinné aktivity s účelem zvyšovat rodičovské
34 Právní forma
kompetence, předcházet sociální izolaci rodičů na
-anonymizovánoMD/RD, podporovat mezigenerační soužití a aktivní
IČO -anonymizovánootcovství a posílit sounáležitost rodin s regionem.
B.Ú. -anonymizovánoOkres -anonymizováno32 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizovánoEKOžába, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
35
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizováno-

28.02.2022

17

15

13

45

10 200,00 Kč

ROK

ANO

12/2021

1/2021

180 000,00 Kč

50 000,00 Kč

28.02.2022

5

15

9

29

0,00 Kč

ROK

/

100 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

28

55

35 500,00 Kč

ROK

NE

20 000,00 Kč

28.02.2022

17

20

13

50

10 000,00 Kč

ROK

NE

12/2021

V souladu s
ustanovením
bodu 9.4
pravidel nebylo
z důvodu
nízkého
dosaženého
bodového
zisku žádosti
vyhověno.

1/2021

500 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, mzdové
výdaje, propagační materiály

12/2021

Komunitní a prorodinné aktivity v obci Daskabát
pořádané spolkem EKOžába

Komunitní a prorodinné aktivity v obci Daskabát
pořádané spolkem EKOžába, z.s.

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

1/2021

20 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál,
nájemné, mzdové výdaje, lektorné, ceny do soutěží
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Laskavé rodičovství z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizováno36 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinu Ráj
z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno37

Okres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoISIS - občanské sdružení
pro pomoc náhradním
rodinám, z. s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno-

Okres -anonymizovánoPrávní forma
38
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Sdružení obrany
spotřebitelů - Asociace,
z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno39

Ostrov - zázemí pro rodinu
1/2021
Zajištěni kompletního provozu OSTROVA - zázemí
pro rodinu to je zpřístupnění bezbariérového místa
určeného k důstojné´ péči o male´ děti ve veřejném
prostoru. Zajištěni´ bezprahových služeb vč.
kontaktních pracovnic.

811 160,00 Kč

Dotace bude použita na:nájemné, mzdové výdaje,
lektorné, propagační materiály
RODINA - ROSTEME SPOLEČNĚ

150 000,00 Kč

28.02.2022

7

20

26

53

51 400,00 Kč

ROK

NE

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

35

28

80

77 500,00 Kč

ROK

ANO

144 800,00 Kč

28.02.2022

12

30

28

70

65 500,00 Kč

ROK

NE

12/2021

1/2021

Projekt RODINA - ROSTEME SPOLEČNĚ tvoří 150
programů (besedy, přednášky, semináře, kurzy,
kluby rodičů s dětmi, rodičovské skupiny, dny pro
rodiny), základní rodinné poradenství a doprovodné
hlídání dětí u vzdělávání rodičů.

864 500,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, lektorné,
spotřební materiál
Podpora a rozvoj služeb prohlubujících
doprovázení pěstounských rodin

12/2021

1/2021

Projekt má za cíl podpořit pěstounské rodiny a
zajistit jejich zdravé fungování prostřednictvím
následujících služeb: kamarád pro volný čas,
setkávání náhradních rodin, psychosociální aktivity
pro děti, doučování, příměstské tábory a
vzdělávání.
Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, energie,
cestovné, mzdové výdaje, lektorné, telefony,
ekonomické služby (mzdová agenda), služby pro
klienty (nákup programu u psychosociálních aktivit)

542 537,00 Kč

12/2021

Rodina-spotřebitel
1/2021

45 000,00 Kč

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
9.1. – Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1 - 4
Usnesení_příloha č. 03-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu OK v DT č. 3 - anonymizovaná verze

30 000,00 Kč

28.02.2022

0

0

0

0

0,00 Kč

ROK

/
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nesplňují účel
dotačního
titulu
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Okres -anonymizováno39 Právní forma
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoESPEDIENTE, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno40 IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

Obec Veselíčko
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
41
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoPavel Novák
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
-anonymizováno42
IČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

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.

45 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, mzdové
výdaje, lektorné, propagační materiály, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, právní služby

30 000,00 Kč

28.02.2022

0

0

0

0

0,00 Kč

ROK

/

150 000,00 Kč

28.02.2022

22

20

28

70

67 800,00 Kč

ROK

ANO

50 000,00 Kč

28.02.2022

17

27

28

72

23 300,00 Kč

ZOK

NE

2.2.11 aktivity, které
nesplňují účel
dotačního
titulu

12/2021

Včas a akorát
1/2021
Mottem je zdravé partnerství usnadňuje
rodičovství, dostupné i v době COVID-19.
Zaměřujeme se na výchovu k partnerství,
vztahovou údržbu v průběhu manželství a zejména,
kdy dochází k založení rodiny a příchodem dětí.
Podpoříme cca 1500 osob.
Dotace bude použita na:mzdové výdaje, nájemné,
projektové a finanční řízení, propagační materiály,
webmaster, spotřební materiál, tvorbu videí,
tvorbu on-line edukačních programů, účetní a
mzdovou evidenci, cestovné, telefony, internet,
lektorné

750 000,00 Kč

12/2021

Venkov jedna rodina IV. - pestré akce pro všechny
generace

Podpora klubů a neformálních skupin a jejich akcí
pro rodiny. Angličtina pro děti. Jóga v parku.
Univerzita venkova. Keramická dílna. Klub
důchodců. Klub Happy Bee. Klub pro děti a rodiče.
Klub NT Veselo. Klub FC Veslo. Sdružení hudebníků
Veselíčka.
Dotace bude použita na:cestovné, mzdové výdaje,
spotřební materiál, lektorné, ceny do soutěží,
občerstvení
Pavel Novák - podpora mezigeneračního soužití a
vytváření příležitostí pro setkávání generací

Cílem projektu je vytváření příležitostí pro
setkávání generací a a zajištění aktivit podporujících
zapojování rodin do života komunity, včetně osvěty
a propagace významu rodiny. Součástí projektu je
zřízení a vybavení místa pro tato setkávání.

1/2021

150 000,00 Kč

12/2021

2/2021

300 000,00 Kč

Rada Olomuckého kraje 29. 3. 2021
9.1. – Dotační program pro sociální oblast 2021 – vyhodnocení dotačního titulu č. 1 - 4
Usnesení_příloha č. 03-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu OK v DT č. 3 - anonymizovaná verze

150 000,00 Kč

28.02.2022

0

0

0

0

0,00 Kč

ROK

/

2.2.11 aktivity, které
nesplňují účel
dotačního
titulu

strana 38 z 55

Usnesení_příloha č. 03-návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu OK v DT č. 3 - Podpora prorodinných aktivit - anonymizovaná verze
42
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč

Zástupce
-anonymizovánoCentrum pro rodinný
život, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
43 -anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizováno-

Zástupce
-anonymizováno-

OSEČÁNEK, z.s.
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizovánoOkres -anonymizovánoPrávní forma
44
-anonymizovánoIČO -anonymizovánoB.Ú. -anonymizovánoZástupce
-anonymizovánoRada seniorů České
republiky, Krajská rada
seniorů Olomouckého
kraje - pobočný spolek
-anonymizováno-anonymizováno-anonymizováno46

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

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek (audiovideo technika,
rehabilitační a sportovní pomůcky), cestovné,
propagační materiály, služby pódiového technika

0

0

0

0

0,00 Kč

ROK

/

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

10

28

55

53 300,00 Kč

ROK

ANO

150 000,00 Kč

28.02.2022

17

12

28

57

55 200,00 Kč

ROK

NE

35 000,00 Kč

31.10.2021

17

20

9

46

10 400,00 Kč

ROK

NE

12/2021

Dofinancování celoroční činnosti Centra pro
rodinný život, z.s. tj. prodinných programů a
aktivit v roce 2021.

Nabízíme širokou škálu programů a vzdělávacích
aktivit od snoubenců přes manžele, rodiče a
prarodiče, pomáháme těm, kteří se ocitli v
těžkostech a propagujeme význam rodiny ve
společnosti skrze vydávání časopisu "Rodinný
život".

28.02.2022

2.2.11 aktivity, které
nesplňují účel
dotačního
titulu

4/2021

322 000,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál, drobný
dlouhodobý hmotný majetek, nájemné, cestovné,
mzdové výdaje, ceny do soutěží, propagační
materiály, poštovné, telefony, lektorné, ubytování
organizátorů a lektorů

12/2021

Rodina v době pandemie 2021
1/2021
Hlavním cílem našeho projektu „Rodina v době
pandemie 2021“ je podpora rodin s malými dětmi,
a to prostřednictvím realizace vzdělávacích,
výchovných aktivit a aktivit na podporu duševního
zdraví a zdravého životního stylu.

413 056,00 Kč

Dotace bude použita na:spotřební materiál,
nájemné, mzdové výdaje, propagační materiály,
lektorné, energie
Plumlovská prázdninová stezka "Jdeme celá
rodina"

12/2021

7/2021

Plumlovská prázdninová stezka "Jdeme celá rodina
" kolem Plumlovské přehrady navazuje na oblíbený
projekt mezigenerační procházky přírodou pro
celou rodinu "Jdeme celá rodina" kolem jezera
Poděbrady (již 3 ročníky).

35 000,00 Kč

Dotace bude použita na:mzdové výdaje, ceny do
soutěží, propagační materiály, propagaci,
občerstvení, zajištění doprovodného programu,
technické a organizační zajištění akce
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