Přihlášené projekty Jihočeský kraj 2017 pilot

Amálka – poradna pro oddlužení a pomoc občanům v tísni, z.s.
PROJEKT: Poradna pro lidi
Stručná anotace projektu
Ve spolupráci s městem Strakonice, které nám poskytlo prostor k zřízení dluhového centra, bychom chtěli
realizovat otevření centra. Toto centrum by sloužilo k pomoci občanům s dluhy a právním poradenstvím.
Toto je spojeno s další neziskovou společností zabývajícím se realizací volného času tělesně postiženým
dětem, ve společných prostorech bude také centrum pro tyto děti. Následně budou do pracovního poměru
přijati pracovníci s hendikepem a znevýhodněné osoby.
Rozpočet projektu
 Osobní náklady 5000 Kč
 Zařízení a vybavení 20 000 Kč
 Služby 15000 Kč
 Cestovné 3000 Kč
 Osobní náklady 5000 Kč

ARCHA Borovany, o.p.s.
PROJEKT: Pracovní polička na dosah – končíme s „Prosím tě, podej mi.“
Stručná anotace projektu
Pomozte nám vytvořit pracovní zázemí a vybavit ho pro naše sociální pracovnice s handicapem. Nové
prostory už máme, jsou bezbariérové, ale nevybavené. Pracovnice potřebují upravený pracovní stůl,
kuchyňskou linku, na míru upravené kancelářské úložné prostory, speciálně upravenou PC techniku apod.
Vyhovující pracovní zázemí pro nás bude představovat kontaktní místo, kde se budeme setkávat s našimi
klienty a řešit tam jejich tíživé životní situace.
Rozpočet projektu
Materiální náklady:
 Stůl - 4 ks - 16 000 Kč
 Počítač/notebook + doplňky - 2 ks -20 000 Kč
 Židle/křesla - 6 ks - 9 000 Kč
 Kuchyňská linka 1 ks 20 000 Kč
 Regál/kartotéka/police- 15 000
Rozpočet projektu celkem je 80 000 Kč.
Finanční podpora Burzy filantropie je 50 000 Kč.
Jiné zdroje jsou 30 000 Kč.
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ARS IUVENUM, o.p.s.
PROJEKT: 99. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 2017
Stručná anotace projektu
Mezinárodní letní hudební kurzy jsou jedinečný projekt, který umožňuje amatérům a začínajícím
profesionálům prázdninové setkání s hudbou. Je připravena široká nabídka výukových programů pro hráče
na smyčcové nástroje, sólový zpěv a kytaru, orchestrální a komorní hra. Každý si může navolit program,
který ho zajímá a který mu vyhovuje. Účastníkům se bude věnovat profesionální tým lektorů. Je připraven
zajímavý doprovodný program. Účastníci mohou prezentovat své umění na koncertech v rámci MLHK.
Rozpočet projektu
 Lektoři-mzda: 164 000,00 Kč
 Organizátoři-mzda:40 000,00 Kč
 Ubytování-lektoři+organizátoři: 36 400,00 Kč
 Stravování-lektoři+organizátoři: 27 300,00 Kč
 Ostatní provozní náklady: 10 000,00 Kč
 Ostatní výdaje-kancel.potřeby:5 000,00 Kč
 Dárky lektoři a učinkující: 5000,00 Kč
 Závěrečný raut: 5 000,00 Kč
 Doprovodný program: 5 000,00 Kč
 Účetní mzda: 6 000,00 Kč
 Trička pro účastníky: 10 000,00 Kč
 Telekom. Služby: 3 000,00 Kč
 Internet: 5 300,00 Kč
 Propagace: 10 000,00 Kč
 Pronájmy prostor: 15 000,00 Kč

Auticentrum, o.p.s.
PROJEKT: Hliněný svět autistů
Stručná anotace projektu
Vybudováním keramické dílny získají naši klienti možnost ztvárnit své originální vidění světa,
Který nám zůstává kvůli jejich problémům s vyjadřováním mnohdy skryto. Práce s hlínou jim
přináší radost, hnětením stimulují prsty, dlaně, uvolňuje napětí, zlepšuje soustředění,
motoriku i vzájemné vztahy, komunikaci – tedy oblasti, se kterými mají největší potíže. Díky
vlastní peci prožijí děti celý proces výroby, získají hmatatelný výsledek svého snažení, radost
z vlastní šikovnosti a úspěchu.
Rozpočet projektu
Zařízení a vybavení (ceny vč. DPH):
 keramická pec KITTEC CBN 70 – Studio line - 46 890 Kč
 termoregulátor TC 66 - 2980 Kč
 zakládací set CBN 70 – 3 376 Kč
 5x deska pracovní dřevěná – 5x 240, 79 Kč – 1 203, 95 Kč
 5x válek 40 - 5x 62, 92 Kč – 314, 60 Kč
 glazura a hlína 1 000 Kč
Celkem:
55 765 Kč
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FOKUS České Budějovice, z.ú.
PROJEKT: Blážníš? No a!
Stručná anotace projektu
Sebepoškozování, deprese, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek nebo schizofrenie
ohrožuje především mladé lidi. V dospívání člověk hledá své místo na světě, vlastní identitu. S předsudky a
obavami, které provází psychické nemoci a psychiatrickou péči, chce bojovat projekt nazvaný "Blázníš? No
a!", který má mladým lidem přiblížit, že psychické problémy jsou normální součástí lidského života.
Rozpočet projektu
Spotřebované nákupy
1) spotřební materiál - fixy, flip, provázek, lepítka, apod.- 500 Kč
2) PHM- 200 Kč
3) Cestovné /4 školské dny - 2104 Kč
4) Telefon, internet- 500 Kč
5) Účetnictví - 1 000 Kč
6) Osobní náklady -24 000 Kč
Požadovaná podpora celkem: 23 304 Kč

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
PROJEKT: Podpořme rozvoj hospicové péče na Českobudějovicku
Stručná anotace projektu
Podpora Domácího hospice sv. Veroniky směruje k stabilizaci nové služby péče o umírající pacienty na
Českobudějovicku a v okolí. Tato služba umožní ročně okolo 90ti pacientům zakončit svůj život za vysoce
specializované paliativní péče, v jejich domácím prostředí, obklopeni rodinou a nikoli sami v nemocnici.
Hospic v péči nejvíce svazuje nedostatek prostředků na mzdy ošetřujícího personálu. Tato péče není
dosud dostatečně hrazena z veřejných zdrojů a bez štědrosti dárců ji není možné provozovat.
Rozpočet projektu
Osobní náklady na hrubou základní mzdu jedné zdravotní sestry na dva měsíce jsou 58 600 Kč.
Od donátorů požadujeme částečnou úhradu dvouměsíční mzdy ve výši 50 000 Kč.
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Jihočeská rozvojová, o.p.s.
PROJEKT: Naproti rodině – proti hladu
Stručná anotace projektu
Jihočeská rozvojová o.p.s. poskytuje na základě pověření Jihočeského kraje k výkonu sociálně-právní
ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb. službu Naproti rodině v Jihočeském kraji, která je mimo jiné zaměřena
na podporu ohrožených rodin formou tzv. sanace. Jedná se o přímou podporu rodin v jejím přirozeném
prostředí. Součástí sanace je také potravinová pomoc sociálně slabým rodinám. Jedná se o preventivní
službu, která zabraňuje odebrání dítěte a nařízení ústavní péče.
Rozpočet projektu
Služby:
Pronájem vozidla pro rozvoz potravinové pomoci - 30 000 Kč (podpora 4 rodin, každá rodina
bude podpořena 2 x měsíčně po dobu 6 měsíců, tj. celkem 48 cest,pronájem vozidla na jednu
cestu = 625 Kč)
Osobní náklady:
Mzda klíčového pracovníka - 20 000 Kč (3 333 Kč hrubého/měsíc).

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
PROJEKT: Ubraňme sebe i své zdraví
Stručná anotace projektu
Uspořádání série workshopů na našem českobudějovickém pracovišti pro seniory a zdravotně postižené
zaměřené na péči o tělo a duši, sebeobranu pro seniory a zdravotně postižené, domácí násilí a obranu
před šmejdy a jinými nekalými obchodními praktikami zaměřenými na obě cílové skupiny.
Rozpočet projektu
 Pronájem prostor - 38 hodin – 200Kč/hod – 7 600, DPP lektorů – 22 hod – 200Kč/hod – 4 400, Cestovné lektorů – 1 000, DPP koordinátor projektu – 38 hod – 150Kč/hod – 5 700, Kancelářské potřeby – 1 000, Tonery – 2 500, Telefony – 500, Drobná režie – 1 500, Propagace 2 000, Občerstvení lektorů – 500,Celkem 26 700,-
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Koníček, o.p.s.
PROJEKT: Kapela KONÍČEK – budeme hrát pro lidi !!!
Stručná anotace projektu
Kapela KONÍČEK vznikla kolem organizace Koníček o.p.s. Hrají v ní zaměstnanci, klienti a příznivci
organizace. Pravidelně se scházejí na zkouškách a tráví společně chvíle plné aktivního a kreativního
muzicírování. Cílem projektu je pomoci kapele začít veřejně vystupovat na poloprofesionální úrovni a na
trhu zábavy získávat placená vystoupení. V kapele hrají i lidé se zdravotním postižením, pro něž bude
možnost veřejně vystupovat a přivydělávat si vítaná možnost seberealizace a přilepšení.
Rozpočet projektu
Ozvučení kapely
 aktivní reproboxy 2 ks – 34.000 Kč
 aktivní monitory 2 ks – 15.000 Kč
 kabely 2 ks – 1000 Kč
Celkem 50.000 Kč

Naše zahrádka, z.s.
PROJEKT: Včelí stezka v komunitní zahradě
Stručná anotace projektu
Včelí stezka pro veřejnost bude součástí areálu přírodní komunitní zahrady Naše zahrádka na
Rudolfově u Českých Budějovic. Stezka bude součástí dalších naučných stezek o významu
vody, půdy a stromů v krajině. Reflektujeme skrze ní skutečnost, že v současné době si
málokdo uvědomuje význam včel. Kdo z nás bere vážně informaci, že existence 78% potravy
kterou jíme, je závislá přímo na včelách. Chceme otevřít informace všem generacím, které
povedou k pozitivnímu vztahu ke včelám.
Rozpočet projektu
 Grafická příprava (1.500Kč / stanoviště) = 15.000Kč
 Výroba (3.500Kč / stanoviště) = 35.000Kč
Celková částka = 50.000Kč
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Mezi proudy, o.p.s.
PROJEKT: Máma má Edu
Stručná anotace projektu
Projekt má za cíl upravit a vybavit pokoj o velikosti 13m2 pro bydlení maminky s dítětem.
Pokoj bude sloužit jako mezistupeň bydlení mezi azylovým domem / „ulicí“ a vlastním
bydlením s délkou pobytu mezi 3-12 měsíci. Pokoj bude sloužit dlouhodobě, maximální roční
kapacita jsou 4 maminky s dítětem. Součástí projektu je nabídka pomoci a podpory s cílem
co nejdříve najít vhodný byt. Velkým přínosem projektu je jeho zaměření na potřeby dítěte z
hlediska prostoru, ve kterém bydlí.
Rozpočet projektu
 6.000,- Kč – náklady na bytového architekta (faktura)
 2.000,- Kč – náklady na odborníka na potřeby dítěte (DPP)
 35.000,- Kč – náklady na úpravu a vybavení pokoje
Celkem 43.000,- Kč

Nazaret, středisko Diakonie a misie Církve československé husistské
PROJEKT: Nové auto pro Nazaret
Stručná anotace projektu
Poskytujeme dopravu uživatelům sociálních služeb a některým zaměstnancům s postižením.
Auto využíváme pro dopravu souboru Kukačky a týmu hry Boccia. Dopravujeme výrobky
chráněných dílen - hotové zakázky do firem a zboží na trhy. Každoročně se účastníme cca 40
trhů - prodáváme naše zboží a propagujeme práci organizace. Naše stávající osobní auto je
17 let staré a dosluhuje. Zajištěním nového vozu budeme moci plynule pokračovat v naší
činnosti, auto pomůže všem uživatelům služeb i zaměstnancům.
Rozpočet projektu
 50.000,- Kč - spoluúčast donátora na pořízení vozu

POTRAVINOVÁ BANKA JIHOČESKÉHO KRAJE, z.s.
PROJEKT: Vaření pro „Neplýtváky“
Stručná anotace projektu
Projekt je zaměřen na efektivní využití potravin dodávaných z Potravinové banky a propagaci
boje proti plýtvání potravinami. Ti, kteří potraviny získávají, s nimi mnohdy neumí nakládat a
využít je k přípravě hodnotných jídel. V první fázi projektu budeme učit přípravu ze
základních potravin v odběratelských organizacích i v profesionálním studiu. Recepty pak
budou shromážděny a zdokumentovány a v druhé fázi projektu vydány v publikaci, která
bude k dispozici jak organizacím, tak veřejnosti.
Rozpočet projektu
 I. fáze: 99 500 Kč
 II. fáze: 50 000 Kč
Minimální rozpočet pro zahájení realizace: 50 000 Kč, požadovaná dotace: 50 000 Kč
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PREVENT 99, z.ú.
PROJEKT: Železný adiktolog
Stručná anotace projektu
ŽELEZNÝ ADIKTOLOG je celostátní sportovně společenskou událostí, která si klade za cíl
rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně. Základem akce je
triatlon. Každoročně se na trať vydá více než 100 závodníků z řad vyléčených nebo aktuálně
léčených závislých, pracovníků oboru adiktologie a veřejnosti. Akce se koná v Českých
Budějovicích na Sokolském ostrově. V místě jsou stánky s informačními materiály a
odborníky na závislosti, atrakce pro děti, občerstvení a hudba.
Rozpočet projektu
Osobní náklady (část mzdy pracovníků administrativy, přípravného týmu a koordinátora 50
dobrovolníků, DPP pro leadry jednotlivých segmentů akce) 20.000,Služby (Propagace na sociálních sítích, pronájem prostor, energie, dopravní značení,
telefony, web, ozvučení, tisk a výlep plakátů, pronájem atrakcí, hudba, Červený kříž,
dopravce, půjčovné kol pro klienty, fotoslužby, atd.) 50.000,Materiál (Materiál na zajištění depa, cedule, pásky, spreje, visačky, papíry, reflexní vesty,
startovní čísla medaile, ceny, občerstvení pro závodníky atd.) 35.000,Cestovné (doprava materiálu a osob) 3.000,Celkem 108.000,Žádáno od partnera: 40.000,-

PREVENT 99, z.ú.
PROJEKT: Motivační a sociálně terapeutický pobyt pro mladistvé se zvláštními potřebami
v pěstounské péči
Stručná anotace projektu
Bezpečné a profesionálního prostředí, které mladistvým se specifickými potřebami (ADHD,
poruchy chování, leh. mentál. handicap atd.) umístěným v pěstounské péči přináší inspiraci,
motivaci, prostor k sebereflexi a další užitečné momenty pro další, čím dál tím více
samostatný život se složitým příběhem. Pětidenní kombinace pobytu a putování s nonstop
přítomností socioterapeutů přináší, vedle zážitkového programu, také skupinová a
individuální "zastavení" nad proběhlými situacemi a jejich reflexi.
Rozpočet projektu
 Osobní náklady 30 000,- DPP odměna specialistů 2000,-/os./den=24 h
 Osobní náklady 7 500,- DPP odměna ostatního personálu 1.200,-/os./den=24 h
 Osobní náklady 2 500,- Odměna odborného garanta
 Osobní náklady 5 000,- Administrativa, účetnictví - část HPP pracovníka admin. odd.
 Osobní náklady 3 000,- Organizační náklady - část HPP pracovníka CPPR
 Materiál 5 000,- Materiál pro práci se skupinou
 Služby 6 500,- Ubytování 500,-/os./pobyt
 Materiál 13 000,- Náklady na stravování 200,-/os./den
 Cestovné 3 900,- Cestovní náklady pro skupinu 1.300,-/den/skupina
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Výše žádaných finančních prostředků 48 900,- = 64,01%
Účastnické poplatky 27 500,-

RODINNÉ CENTRUM POMNĚNKA, z.s.
PROJEKT: Děděčku, babičko, ukaž mi co umíš!
Stručná anotace projektu
Projekt je zaměřený na propojení generace prarodičů a jejich vnoučat. Klade si za cíl umožnit
prarodičům zúročit a předat své dovednosti a zájmy svým vnoučatům. Zprostředkovává
kontakt dětí nejen se svými prarodiči, ale i s prarodiči svých kamarádů. Sblížuje tak obě
generace. Umožnuje dětem objevit, co vše jejich prarodiče umí. Skrze činnost prarodičů
motivuje děti k aktivnímu naplnění času, zvláště pak k rozvoji manuálních dovedností a
stimuluje tak vzájemně učební potenciál obou generací.
Rozpočet projektu
 výměna podlahové kritiny - PVC Charlotte - 27 832,- Kč
 stohovatelné židle pro dospělé - 6 ks - 3000,- Kč
 dětská funkční kuchyňka - 18 500,- Kč
 dřevěné dětské nářadí - 894,- Kč
 elektrická trouba s plotnou Sencor SEO 2028BK 2499,- Kč
 komunitní web 25 000, osobní náklady na lektora - DPP - 200 hodin / rok x 210,- Kč 42000,- Kč
Celkem 119 725, Kč

UNIE ROSKA reg.org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.
PROJEKT: Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy
Stručná anotace projektu
Od roku 2011 pořádáme pro naše členy a širokou veřejnost "Benefiční koncert k
Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy." Na této oblíbené akci vystupují
profesionální i amatérští umělci. Mají zde prostor žáci Lidových škol umění, sportovní kluby a
taneční soubory.Po celou dobu naší akce je na velkoformátové LED obrazovce promítána
prezentace o nemoci RS, o novinkách a možnostech její léčby, o naší organizaci a nechybí ani
informace o dárcích, sponzorech a podporovatelích celé akce.
Rozpočet projektu
Celkem uznatelné výdaje: 144 000,-Kč.
 moderátor: 4 000,-Kč
 umělci: 10 000,-Kč
 Ivan Hlas TRIO: 30 000,-Kč
 organizační personál: 17 000,-Kč
 cestovní výlohy účinkujících: 6 000,-Kč
 zastřešené pódium: 20 000,-Kč
 LED obrazovka: 30 000,-Kč
 graf. návrh a tisk plakátů : 15 000,-Kč
 vylepení plakátů: 12 000,-Kč
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE
PROJEKT: Ať neprší do chaloupek
Stručná anotace projektu
Chaloupky – tábory z dob našeho dětství. Klasické stany s podsadou do kterých občas
zatéká. Cílem našeho projektu je zakoupení plachet pro naše tábory, které se konají na dvou
táborových základnách Tampír a Ovčín. V Salesiánském středisku mládeže si myslíme, že
neodmyslitelnou součástí života dětí by měl být mimo jiné letní tábor, který děti vrhne do přírody, kde zažijí
něco, čeho se jim ve školním roce většinou nedostává. Proto už 25 let pořádáme letní pobytové tábory –
salesiánské chaloupky, kde děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, aktivní zábavě, sportu, tvořivosti a k
navázání zdravých sociálních vztahů. Salesiánské chaloupky, mají dlouholetou tradici a stojí na
následujících pilířích: rodinná atmosféra přátelské prostředí – menší počet účastníků
· pečlivě vybírání a proškolení táboroví vedoucí
· důraz na bezpečnost – nikdy jsme neměli vážnější úraz
Nejedná se o tzv. „masové“ tábory se stovkou účastníků, právě naopak. Dbáme na omezený
počet dětí (max 25) tak, aby děti mezi sebou navázaly úzké vazby a abychom se jim mohli
pečlivě věnovat, každému podle jeho potřeb. Pyšníme se kvalitně připraveným programem,
který zahrnuje: sportovní činnost, pohyb v přírodě, práci v týmu i učení se samostatnosti,
kreativní a tvůrčí činnost, diskuzní hry a aktivity. V průběhu 25 let bylo na našich táborech
cca.10 000 účastníků. Všechny tábory jsou vedeny dobrovolníky, kteří se rekrutují z dětí
jezdících na Chaloupky od dětství.
Rozpočet projektu
 Potřebný počet kusů: 30ks – 15 x 2 táborové základny
 Předpokládaná částka na nákup jedné plachty o rozměrech 205 x 205 výška 150, v základní barvě
režné: 2 980,- Kč
 Celková částka pro vybavení obou základen: 89 400,- Kč
 Požadovaná částka od donátorů: 50 000,- Kč

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, z.s.
PROJEKT: Skutečné zdravé vaření ve školách na Českobudějovicku
Stručná anotace projektu
Cílem projektu je podpora zdraví dětí v ORP České Budějovice prostřednictvím zvýšení kvality
stravování a kultury stravování ve školách. Obsahem projektu je realizace zážitkového
semináře pro cca 30 vedoucích školních jídelen a kuchařek ze škol a školek v ORP České
Budějovice. Seminář se uskuteční ve vybrané školní jídelně a na programu bude vedle
stručného teoretického úvodu praktická výuka vaření z čerstvých regionálních surovin.
Účastnice semináře obdrží receptury pokrmů včetně norem pro škol.
Rozpočet projektu
 osobní náklady: lektorská a organizační činnost, tj. organizační a obsahová příprava semináře,
oslovení cílové skupiny a komunikace s cílovou skupinou, vedení teoretického a praktického
programu na semináři, příprava manuálu, příprava osvědčení o účasti, zpětné vazby, cestovné,
celkem 29 500 Kč
 materiál: suroviny pro vaření 5 000 Kč
 drobné pomůcky 1 000 Kč
 služby: pronájem prostor 2 000 Kč, tisk a vazba manuálů (40 stran), tisk osvědčení o účasti
(barevně) 3 500 Kč
celkem 41 000 Kč
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