Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

36. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na projekty
v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné
politiky“ na rok 2022, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Město Brno v návaznosti na schválenou Koncepci rodinné politiky města Brna a Plán zdraví města
Brna2018-2030 poskytuje ze svého rozpočtu dotace v dotačním programu "Dotace na projekty v oblasti
podpory rodinné politiky". Předkládaný materiál navrhuje dotace konkrétním žadatelům na rok 2022 v
rámci tohoto dotačního programu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2022 v celkové výši
4 286 500 Kč na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné
politiky“, uvedené v „Přehledu žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na projekty
v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky“ na rok 2022“,
který tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu,
3. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. za „Podmínek
uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
na rok 2022“, které tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi konané dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projednal dne 30. 3. 2022
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
28.3.2022 v 07:13
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:09
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Důvodová zpráva
Město Brno v návaznosti na schválenou Koncepci rodinné politiky města Brna (schválena Z5/020.
zasedáním ZMB dne 11. 11. 2008) a Plán zdraví města Brna 2018-2030 (schválen na Z7/40. zasedání
ZMB, konaném dne 19. 6. 2018) poskytuje ze svého rozpočtu dotace v oblasti podpory rodiny.
Předkládaný materiál navrhuje schválení dotací konkrétním žadatelům na projekty v programu „Dotace
na projekty v oblasti podpory rodinné politiky“ na rok 2022.
Předkládaný materiál pojednává o rozdělení částky 4 286 500 Kč v rámci tohoto dotačního titulu.
Organizace na základě uveřejněné výzvy Magistrátu města Brna podaly v termínu od 1. 10. 2021 do
31. 10. 2021 na Odbor zdraví MMB své požadavky zpracované formou projektu. Celkem bylo ve
stanoveném termínu přijato a zaevidováno 101 projektů. Jeden projekt byl přijat
1. 11. 2021. Jednalo se o projekt Mateřského centra Kuřátka, evidovaného pod číslem R71-22/91.
Hodnotící komise jej na svém zasedání doporučila zařadit k projednání a byla mu navržena dotace.
Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 9 735 688 Kč.
Při kontrole projektů a zpracování návrhu rozdělování dotací postupoval OZ MMB dle aktualizovaného
znění „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“, schválených
ZMB a „Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy“, v jejich části
A – společná ustanovení a části B – zvláštní ustanovení. U všech jednotlivých žadatelů byla provedena
důkladná předběžná veřejnosprávní kontrola, přičemž nebyly shledány žádné zásadní nedostatky, tzn.,
že žadatelé provozují svoji činnost v rozsahu a v místě uvedeném v projektu a v souladu se svými
zakladatelskými dokumenty.
U všech organizací, kterým byla v minulých letech přidělena dotace, byly provedeny průběžné kontroly
zaměřené na prověření průběhu hospodaření s dotací, při kterých nebyly shledány žádné nedostatky.
Všechny projektové žádosti v dotačním programu – dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky
byly dne 17. 2. 2022 posuzovány individuálně hodnotící komisí. Navržené výše dotací jsou výsledkem
shody všech členů hodnotící komise.
Předkládaný materiál na základě stanoviska hodnotící komise navrhuje nevyhovět těmto žádostem o
dotaci:
ev. číslo
projektu

název žadatele

název projektu

R71-22/002

Unie pečujících z.s.

PaPoPe – Provoz organizace

R71-22/009

Židovská obec Brno

R71-22/012

Filiánek, z.s.

R71-22/016

Lesní mateřská škola
Divočina

R71-22/019

Zlámanky z.s.

Divočákův Pelišek – klubík pro
rodiče s dětmi

R71-22/032

Dětské centrum
RITANY, z.s

Děti s rodiči v pohybu a hurá na
hory

Letní pobyt s dětmi

Tématické pobyty pro rodiny
s dětmi
Podpora psycholožky v lesní
školce

zdůvodnění nevyhovění žádosti
žádají také v programu na podporu neformálních
pečovatelů (míra souladu řešené problematiky a
projektových aktivit s účelem programu, míra
potřebnosti poskytovaných služeb a jedinečnost
projektu)
obtížné posouzení kvality a využitelnosti finančních
prostředků na pobytové aktivity rodin (míra
přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu,
míra spolufinancování projektu)
obtížné posouzení kvality a využitelnosti finančních
prostředků na pobytové aktivity rodin (míra
přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu,
míra spolufinancování projektu)
nadstandartní služby, lze využít standartní péči PPP
(míra potřebnosti poskytovaných služeb a jedinečnost
projektu)
hodnotící komise upřednostnila podporu organizace u
zbývajících 2 podaných projektů
obtížné posouzení kvality a využitelnosti finančních
prostředků na pobytové aktivity rodin (míra
přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu,
míra spolufinancování projektu)
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R71-22/044

Centrum pro rodinu a
sociální péči

R71-22/054

Mini školka jarní –
dětská skupina, z.s.

Zajištění provozu pro rodinné
aktivity Centra pro rodinu a
sociální péči

podpořeno v rámci A dotací na jiné projekty
organizace (Family point, Podpora Sendvičová
generace, Skupinová aktivizační služba pro seniory)
evidovaná dětská skupina, financování z MPSV (míra
souladu řešené problematiky a projektových aktivit
s účelem programu, míra potřebnosti poskytovaných
služeb a jedinečnost projektu)
evidovaná dětská skupina, financování z MPSV (míra
souladu řešené problematiky a projektových aktivit
s účelem programu, míra potřebnosti poskytovaných
služeb a jedinečnost projektu)
evidovaná dětská skupina, financování z MPSV (míra
souladu řešené problematiky a projektových aktivit
s účelem programu, míra potřebnosti poskytovaných
služeb a jedinečnost projektu)
evidovaná dětská skupina, financování z MPSV (míra
souladu řešené problematiky a projektových aktivit
s účelem programu, míra potřebnosti poskytovaných
služeb a jedinečnost projektu)

Provoz organizace

R71-22/055

Mini školka jarní –
dětská skupina, z.s.

R71-22/056

Mini školka jarní –
dětská skupina, z.s.

R71-22/064

Cesta pro děti z.s.

Udržitelnost provozu Zdravé
školičky

R71-22/065

Cesta pro děti, z.s.

Celoroční aktivity pro rodiny
s dětmi ve Zdravé školičce

evidovaná dětská skupina, financování z MPSV (míra
souladu řešené problematiky a projektových aktivit
s účelem programu, míra potřebnosti poskytovaných
služeb a jedinečnost projektu)

R71-22/072

Spolek Čiperové z.s.

Pobyty pro rodiny s dětmi

obtížné posouzení kvality a využitelnosti finančních
prostředků na pobytové aktivity rodin (míra
přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu,
míra spolufinancování projektu)

R71-22/073

Dům dětí a mládeže
Brno, Helceletova,
příspěvková
organizace

Prázdniny třech generací

obtížné posouzení kvality a využitelnosti finančních
prostředků na pobytové aktivity rodin (míra
přiměřenosti finančních prostředků k realizaci projektu,
míra spolufinancování projektu)

R71-22/084

FRANK BOLD KIDS,
z.s.

Lesní klub Medlánka zapojuje
rodiče

finanční prostředky určené zejména na odměňování
rodičů dětí ve školce za jejich činnost týkající se
zapojení do aktivit školky (míra potřebnosti
poskytovaných služeb a jedinečnost projektu)

Sejdeme se, z.s.

Aktivizace seniorů a jejich
integrace do lokální komunity
skrze kurzy angličtiny

nízká efektivita kurzu pro zapojené seniory (kurz
v délce 1 hodině týdně) (míra dopadu projektových
aktivit na cílovou skupinu)

Zeměkvítkov, z.s.

Zahradní slavnosti

hodnotící komise upřednostnila podporu organizace u
zbývajících 2 podaných projektů

Nejedlíci

online kurz – z projektu není patrné, není v něm
uvedeno, že osoby zapojené do projektu budou
obyvatelé města Brna (míra dopadu projektových
aktivit na cílovou skupinu)

R71-22/093

R71-22/101

R71-22/102

Celoroční zdravý styl ve školce

Zahrada je půl zdraví

Kouzelen, z.s.

pro

pro

pro

Ing. Crha

omluvena

Leoš
MBA

Prokeš,

pro

PhDr. Spurná,
Ph.D.

pro

PhDr.,,Ing.
Oujezdská

nepřítomen

Mgr.
Doležalová

omluven

MUDr. Drbal

doc. MUDr.
Tomáš, Ph.D.

nepřítomna

Bc. Doležal

Ing.
Bohuňovská

pro

Ludvík Kadlec

Mgr. Ivičičová

Komise zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna materiál projednala dne 17. 3. 2022.
Hlasování:
Schváleno jednomyslně.

omluven

Rada města Brna materiál projednala na schůzi konané dne 30. 3. 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projednal dne 30. 3. 2022.
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Informace o žadatelích o dotaci z rozpočtu města Brna a jejich projektech v programu „Dotace
na projekty v oblasti podpory rodinné politiky“ na rok 2022
Maltézská pomoc, o.p.s.
Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace, zřízena českým Velkopřevorstvím Suverénního
řádu Maltézských rytířů. Poskytuje sociální služby podle zákona 198/2002 Sb. O dobrovolnické službě
a další aktivity humanitárního charakteru. Maltézská pomoc pečuje o rodiny s dětmi ze sociálně
znevýhodněného prostředí, opuštěné staré lidi upoutané na lůžko, mládež, nemocné, vozíčkáře, děti
z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné,
o lidi postižené živelnými katastrofami, lidi bez domova a další potřebné
Projekt: Pomoc a podpora osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením
Číslo projektu: R71-22/001
Cílem projektu je aktivizace a psychosociální pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
formou dobrovolnické služby. Koordinátor dobrovolníka provádí nábor a výběr dobrovolníků,
zabezpečuje vzdělávání dobrovolníků, uzavírá dobrovolnickou smlouvu a pojištění dobrovolníka,
organizuje služby, je v kontaktu s uživatelem služby a je k dispozici novým zájemcům o tuto pomoc.
Vybraný a vyškolený dobrovolník pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přichází za potřebnou osobou
dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo v pobytovém zařízení. Snaží se skrze společné aktivity
rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Jedná se např. o povídání, předčítání, procházky, hraní
společenských her, doprovod na kulturně-společenské akce atd. Cílem tohoto projektu je také zmírňovat
známky samoty a posilovat psychickou pohodu u dané cílové skupiny a u dobrovolníků podpořit jejich
možnost seberealizace a smysluplné práce.
Cílová skupina: senioři, OZP
Pro kolik osob je projekt určen: 20
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 99 000 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 60 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z MV ČR (20 %) a Sponzorských darů (20 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 60 000 Kč
(60 %) určeno na provozní náklady (služby) a mzdové náklady (koordinace dobrovolníků).
Náklady na osobu: 4 950 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Unie pečujících z. s.
Unie pečujících z.s. je nestátní nezisková organizace. Hlavní činností spolku je sdružování pečujících
osob a osoby blízké, posílení jejich kompetencí a obhajoba jejich práv a společenského kreditu.
Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života pečujících rodin i jednotlivců, kteří pečují dlouhodobě o své
blízké bez rozdílu příčiny. Činnost spolku vychází z myšlenky, že každý člověk by měl mít možnost
zůstat ve svém přirozeném prostředí do konce svého života.
Projekt: PaPoPe-Provoz organizace
Číslo projektu: R71-22/002
Cílem projektu je podpora seniorů v možnosti setrvat v přirozeném prostředí formou činnost podporující
sendvičovou generaci, dobrovolnictví seniorů, poradenství (jak individuální, tak i skupinové formou
odborných seminářů).
Cílová skupina: Senioři, pečující rodiny a veřejnost
Pro kolik osob je projekt určen: 150 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 186 100 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 61 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z Odboru sociálních péče MMB (21%) a Vlastních zdrojů (18 %). Celkem požadováno
z Odboru zdraví MMB 113 100 Kč (61%) - určeno na provozní náklady (materiál a služby).
Náklady na osobu: 1 240 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Brno působí v Brně 28 let a v současné době má cca
650 členů. Její hlavní náplní je zajišťování volnočasových aktivit brněnských seniorů.
Projekt: Podpora zvyšování informovanosti seniorů – poradenství
Číslo projektu: R71-22/003
V rámci projektu má být podpořen provoz poradenství pro seniory. Poradna funguje již dlouhé roky
a dostala se do podvědomí seniorů. Senioři sem chodí řešit své problémy jako např. sepsání závěti,
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majetkové otázky, bydlení, finance, exekuce apod. Personálně chod poradny zajišťuje osoba
s odpovídající praxí a ukončeným právním vzděláním.
Cílová skupina: Senioři 60+
Pro kolik osob je projekt určen: cca 650
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 335 000 Kč (100%). Z Odboru zdraví MMB
je požadováno 40 000 Kč (12 %) na provozní i mzdové náklady. Zbytek nákladů na projekt bude hrazen
z JMK (25%), ostatní odbory (20 %), sponzorských darů (6%) a ostatních nákladů (37%).
Náklady na osobu: 515 Kč
Projekt: Vydávání časopisu „Brněnský senior“ barevná mutace – 6x ročně
Číslo projektu: R71-22/004
Cílem projektu je informovat seniory v co nejširších oblastech jejich potřeb a zájmů. Časopis vychází 6x
ročně nákladem 500 kusů a je zveřejňován také na webových stránkách. Spolek zabezpečuje kulturně
a sportovně vzdělávací potřeby a zájmy svých cca 650 členů a také ostatních seniorů města Brna.
Časopis vychází od roku 1992. Obsahově je složen z úvodníku k aktuální společenské a politické situaci
a informuje o činnosti a akcích spolku. Jsou zde zveřejňovány informace o nových akcích a termínech
právní poradny.
Cílová skupina: Senioři 60+
Pro kolik osob je projekt určen: cca 650
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 365 000 Kč (100%). Z Odboru zdraví MMB
je požadováno 70 000 Kč (19 %) na provozní i mzdové náklady. Zbytek nákladů na projekt bude hrazen
z JMK (22 %), ostatní odbory (18%), sponzorských darů (8 %) a vlastních zdrojů (33 %)
Náklady na osobu: 562 Kč
Projekt: Provozní náklady na činnost spolku
Číslo projektu: R71-22/005
Cílem projektu je zajistit fungování spolku v pronajatých prostorách. Spolek poskytuje mimo jiné
bezplatnou právní poradnu, přednášky z oblasti péče o zdraví, kulturní, společenské, historické a jiné
zajímavosti. Členům jsou k dispozici počítače s připojením na internet. Prostory mohou využívat i ostatní
senioři města Brna, kterých je cca 90 000. Vzhledem k omezení některých plánovaných společenských
akcí z důvodů pandemie, je nutno ve větší míře využívat pronajaté prostory. S celoroční údržbou
prostorů vznikají organizaci zvýšené náklady na spotřebu energií (elektřina, plyn, voda), dále také režijní
náklady na internet, telefony, čistící a hygienické potřeby a další.
Cílová skupina: Senioři 60+
Pro kolik osob je projekt určen: cca 650
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 335 000 Kč (100%). Z Odboru zdraví MMB
je požadováno 90 000 Kč (27 %) na provozní náklady. Zbytek nákladů na projekt bude hrazen z Úřadů
městských částí (20 %), sponzorských darů (9 %), z vlastních zdrojů (6 %) a ostatních zdrojů (38 %)
Náklady na osobu: 515 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Občané pro Medlánky z.s.
Hlavním cílem spolku je naplňování společného zájmu, kterým je zapojení obyvatel
MČ Brno-Medlánky do správy věcí veřejných a vytváření podmínek pro zdravý, plnohodnotný
a spokojený život všech občanů v Medlánkách.
Projekt: Hry pro Medlánky 2022
Číslo projektu: R71-22/006
Náplní projektu je uskutečnit devátý ročník akce Hry pro Medlánky 2022, který se bude konat
na začátku školního roku dle počasí v okolí medláneckého rybníka a přilehlých sportovišť. Dětem
organizace připraví stanoviště disciplín jako například skok do dálky, hod na cíl, slalomový běh, hod na
koš apod. Pro všechny věkové kategorie budou připraveny závody v běhu. Nejmenší děti běhají s rodiči
100metrovou rovinku nebo obíhají rybník, případně doběhnou na stanoviště vzdálené půl kilometru.
Větší děti a dospělí mohou běžet trasy o délce 5 a 10 km. Trasy povedou po medláneckých kopcích
a okolí a budou označeny. Dále organizace připravuje ukázky různých sportů a klání v pétanque.
Cílová skupina: rodiny s dětmi, dorost, dospělí i senioři
Pro kolik osob je projekt určen: cca 300 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 20 000 Kč (100%). Náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (25 %) a z Odboru zdraví MMB 15 000 Kč (75 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby
fotografa a zvukaře).
Náklady na osobu: 66 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
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Židovská obec Brno
Židovská obec Brno sdružuje občany ČR i cizí státní občany žijící v ČR a hlásící se k židovskému
vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky nežidovských náboženských společenství
a jsou příslušnými orgány ŽOB přijati za členy ŽOB. ŽOB v duchu židovských tradic zajišťuje duchovní
a společenský život svých členů, zejména uspokojování náboženských, kulturních, sportovních
a dalších potřeb. ŽOB se zabývá sociálními potřebami svých členů, organizuje výchovu a vzdělávání
členů ŽOB i jejich rodinných příslušníků, pečuje o kulturní a náboženské památky (synagogy, hřbitovy,
muzea, památníky apod.) v okruhu své územní působnosti, pokud o tyto památky nepečuje FŽO.
ŽOB brání židovskou pospolitost a aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, fašismu,
rasismu, xenofobie a diskriminace a chrání památku židovských obětí.
Projekt: Příměstský tábor Jidiškait Brno
Číslo projektu: R71-22/007
Jidiškait je klasický příměstský tábor, který se bude konat již čtvrtým rokem. Děti se každé ráno odvezou
autobusem na místo konání v přírodě, kam je zajištěna dovážka jídla. Program má židovskou tématiku.
Během tohoto týdne se koná také jedno odpoledne až do večera společný oheň v místě konání
příměstského tábora pro všechny členy. Spolek chce pomoci rodinám s malými dětmi v jejich finanční
situaci, proto je stanovený minimální poplatek za dítě. Vzhledem k tomu je nutné na akci získat peníze
z dalších zdrojů.
Cílová skupina: děti ve věku 3-15 let
Pro kolik osob je projekt určen: 30 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 110 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (9 %), Nadací zahraničních i tuzemských (36 %) a z Odboru zdraví MMB 60 000 Kč (55 %)
určeno na provozní náklady (služby, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na klienta/rodinu: 3 667 Kč
Projekt: Celoroční provoz dětského centra
Číslo projektu: R71-22/008
Dětské centrum slouží pro Židovskou obec jako místo setkávání. Konají se zde pravidelné aktivity (např.
školka pro malé děti předškolního věku, družina pro mladší školní děti s výukou judaismu a hebrejštiny),
dále pak jsou zde organizovány dílny pro děti vztahující se ke všem židovským svátkům během roku,
kde se děti seznámí s daným svátkem. Centrum je také místo umožňující pořádání různé oslavy
narozenin a další kulturní a sportovní akce. Skrze činnosti pro děti jsou navazovány a utužovány vztahy
také mezi rodiči a Centrum je tak místem, kde se lidé cítí bezpečně a důvěrně.
Cílová skupina: děti s rodiči nebo prarodiči
Pro kolik osob je projekt určen: 70 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 756 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (78 %), Nadací zahraničních i tuzemských (5 %), Jihomoravského kraje (4%) a z Odboru zdraví
MMB 100 000 Kč (13 %) určeno na mzdové náklady.
Náklady na klienta/rodinu: 10 800 Kč
Projekt: Letní pobyt s dětmi
Číslo projektu: R71-22/009
Již několik let se každoročně pro rodiny s dětmi z Židovské obce koná letní týdenní pobyt v přírodě, kde
se během společných aktivit (hry, výlety, dílny, návštěvy turistických či kulturních míst apod.) upevňují
vztahy mezi rodinami i v rodinách samotných. Projekt si klade za cíl snížit rodinám náklady na tento
pobyt, konkrétně část nákladů na ubytování. Ostatní náklady (jídlo, doprava, část ubytování, vstupné)
si hradí rodiny samy.
Cílová skupina: děti s rodiči nebo prarodiči
Pro kolik osob je projekt určen: 30 rodin
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 330 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (30 %), Příjmů od klientů (46 %), Nadací zahraničních i tuzemských (12 %) a z Odboru zdraví
MMB 40 000 Kč (12 %) určeno na provozní náklady (služby, ubytování).
Náklady na rodinu: 11 000 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Diakonie ČCE – středisko v Brně
Diakonie ČCE – středisko v Brně je nestátní neziskovou organizací. Podporuje a pomáhá seniorům
a lidem s postižením, tak, aby mohli žít co nejkvalitnějším způsobem života navzdory svým handicapům.
Jednou ze služeb, kterou Diakonie ČCE – středisko v Brně nabízí, je Kontaktní místo ČALS (České
alzheimerovské společnosti).
Projekt: Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Číslo projektu: R71-22/010
Účelem projektu je podpora Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti v Brně, které je
zaměřeno na činnost informační, poradenskou a podpůrnou lidem postiženým demencí a jejich rodinám.
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Hlavním cílem kontaktního místa ČALS je usilovat o zkvalitnění života lidí trpících demencí
i jejich rodinných příslušníků. Mezi pravidelné aktivity patři testování paměti, ukázky trénování paměti a
péče o člověka s demenci, telefonické, e-mailové a osobní konzultace, přednášky a osvětová činnost,
nácvik péče o člověka s demencí a vedení svépomocné skupiny – příbuzných a pečujících
o lidi s demenci. Svépomocná skupina se schází jednou měsíčně, účastníci zde mohou pod vedením
psychologa sdílet své zkušenosti z péče o osoby s demenci. Lidé, kteří pociťují potíže v oblasti paměti
jsou vyšetřeni pomocí sady testů, vyšetření trvá přibližně hodinu, výsledky testu ukážou, zda jsou
problémy s pamětí závažné, a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba podstoupit
odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, anebo geriatra, který pomocí dalších testů zjistí, co je
příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu. Kontakty na lékaře získává klient
od kontaktního centra ČALS.
Projekt je personálně zabezpečen sociální pracovnicí, která je zároveň vedoucí Kontaktního místa (0,5
úvazku) a psychologem svépomocné skupiny (DPP). Kontaktní místo je certifikováno ČALS, se kterou
také spolupracuje.
Cílová skupina: Lidé nad 60 let, dále lidé s již diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo i jinou
formou demence, jejich rodinní příslušníci či pečovatelé.
Pro kolik osob je projekt určen: Testováním paměti, konzultacemi a svépomocnou skupinou ročně
projde přibližně 300 osob.
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 372 000 Kč. Z Odboru zdraví MMB je požadováno
125 000 Kč (34%) na mzdové náklady. Zbytek nákladů na projekt bude hrazen z JMK (27%), Odboru
sociální péče MMB (34%) a z Ostatních zdrojů (5%).
Náklady na osobu: 1 240 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Filiánek, z. s.
Filiánek, z. s, je neziskovou organizací. Od roku 2009 provozuje školku pro děti od 2 let na Antonínské
ulici v Brně, k další hlavní činnosti patří baletní škola, kterou za 12 let existence navštívilo více jak
1500 dětí v rámci celoročních kroužků a jejichž žáci a žákyně dosahují výborných výsledků
na národních i mezinárodních baletních soutěžích. K aktivitám patří realizace výukových programů pro
MŠ a ZŠ, příměstských táborů s výukou baletu nebo plavání, organizace pobytů pro rodiny s dětmi,
programů a pobytů pro seniory, seniory s vnoučaty, cvičení a workshopy pro seniory a jiné volnočasové
kroužky pro děti i dospělé. Organizace zajišťuje i vzdělávací aktivity pro dospělé s akreditací MPSV a
MŠMT.
Projekt: Aktivizační pobyty pro seniory a seniory s Parkinsonovou nemocí s doprovodem
Číslo projektu: R71-22/011
Cílem projektu je podpora aktivního stárnutí v oblasti podpory zdraví u osob seniorského věku
se zdravotním znevýhodněním. Projekt zajistí realizaci čtyř pobytů na Vysočině v délce 5 až 6 dní.
Místo pobytu je hotel Horník, který poskytuje bezbariérovost, celodenní stravování a možnost aktivního
trávení volného času.
Pobyty jsou pro seniory s Parkinsonovým onemocněním a jejich doprovod s aktivizačním a motivačním
programem zaměřeným na pohyb, cvičení, turistiku, logopedii, masáže, trénink paměti, canisterapii a
odborné přednášky.
Cílová skupina: senioři, senioři s Parkinsonovou nemocí a s jejich doprovodem
Pro kolik osob je projekt určen: 120 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 360 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 44 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
ze Sponzorských darů (2 %) a Příjmy od klientů (54%). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB
160 000 Kč (44 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 3 000 Kč
Projekt: Tematické pobyty pro rodiny s dětmi
Číslo projektu: R71-22/012
Finanční podpora projektu umožní přípravu a realizaci 8 tematických pobytů pro brněnské rodiny
s dětmi. Jedná se o 3 zimní lyžařské pobyty s výcvikem lyžování dětí pořádaných v Javorníkách. Dále
jarní pobyt, na Vysočině, 4 letní pobyty na Vysočině, v Javorníkách a v Beskydech
Pobyty jsou vždy zaměřeny na danou cílovou skupinu děti, rodiče a prarodiče a nesou
se v duchu sportovního, dějepisného, kulturního či zájmového námětu. S realizací pobytů pro tuto
cílovou skupinu má organizace dlouholeté zkušenosti. Velký důraz klade na podporu sociálních vazeb
cílové skupiny. Cílem projektu je i propojení dvou ev. tří generací, čímž dochází k prohloubení
mezigeneračních vztahů.
Pro kolik osob je projekt určen: 460 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 766 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 26 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
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ze Sponzorských darů (1 %) a Příjmy od klientů (73 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB
196 000 Kč (26 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu:1 665 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Leona Němcová
Předmětem činnosti paní Leony Němcové je péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Na základě
tohoto předmětu podnikání byl v roce 2014 založen Dětský klub KRŮČKY DĚTSTVÍ jako možnost
alternativního vzdělávání pro děti od 18 měsíců do 4 let. Jedná se o dětský klub, který využívá
Montessori pedagogiku při vzdělávání dětí. V dětském klubu pravidelně probíhají kromě hlídání dětí
i zájmové kroužky: hudební kroužek, kroužek Zumby a „Tvořivé dílničky“, které probíhají v pracovnách
s prvky Montessori a jsou určeny pro rodiče s dětmi.
Projekt: Dětský klub KRŮČKY DĚTSTVÍ
Číslo projektu: R71-22/013
Projekt se zaměřuje na rozvoj osobnosti dětí od 18 měsíců do zhruba 4 let, za využití prvku Montessori.
Cílem této pedagogiky je rozvoj dětí jako zdravě sebevědomých a zvídavých osobností v prostředí
podporujícím nezávislost a vzájemný respekt. Pracovny s prvky Montessori jsou vedeny v připraveném
prostředí, které je uzpůsobeno dětem a jejich potřebám. Prostory, kde organizace sídlí, jsou
pronajímány za komerční nájemné. Vzhledem k charakteru aktivit nelze zajistit financování pouze
z vlastních zdrojů.
Cílová skupina: Rodiny s dětmi od 18 do 48 měsíců včetně handicapovaných.
Pro kolik osob je projekt určen: 200
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 720 000 Kč Z Odboru zdraví MMB je požadováno 60 000
Kč (8%) na provozní náklady-nájemné. Zbytek nákladů na projekt bude hrazen z Úřadů městských částí
(7%), Příjmů od klientů (63%), Vlastních zdrojů (16%), Jihomoravský kraj (6%)
Náklady na osobu: 3 600 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sdružení pěstounských rodin z. s.
Spolek se od roku 1995 věnuje podpoře a doprovázení pěstounských a osvojitelských rodin s cílem
předcházet selhání náhradní rodinné péče a případnému navrácení dítěte zpět do ústavního prostředí.
Od roku 2000 je pověřenou organizací pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a od roku 2013
s pěstouny uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení poskytuje náhradním
rodičům služby odborného sociálního a psychologického poradenství, vytváří a organizujeme
vzdělávací aktivity (např. jednodenní i vícedenní semináře, klubová setkání a jiné), zajišťuje respitní
(odlehčovací) služby, pořádá tábory pro děti a řadu prorodinných aktivit.
Projekt: Sociálně-vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Číslo projektu: R71-22/014
Jedná se o navazující projekt, který je realizován již řadu let. V rámci projektu jsou zajišťovány aktivity
zaměřené na posílení a upevňování kompetencí náhradních rodičů a získání nových poznatků z oblasti
péče o přijaté děti. Zároveň by měly nabízené aktivity podpořit přirozenou výměnu zkušeností pěstounů
a osvojitelů, které jsou jedinečné, podpořit přátelství a umožnit aktivní trávení volného času celé rodiny.
Z projektu je v plánu realizovat klubová setkání, víkend pro pěstounské rodiny, terapeutický víkend se
zaměřením na duchovní obnovu, víkend pro pěstounské maminky, prorodinné jednodenní akce.
Cílová skupina: pěstounské a náhradní rodiny
Pro kolik osob je projekt určen: 160 rodin (10 až 80 osob/akce)
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 966.150 Kč. Výše požadované finanční dotace z
rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 8 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z Nadací zahraničních i tuzemských (51 %), Sponzorských darů (20 %) a Příjmů od klientů (21 %).
Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 80 000 Kč (8 %) určeno na provozní náklady
(služby, materiál) a na mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 6 038 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
Lesní mateřská škola Divočina
Lesní mateřská škola Divočina je nestátním zařízením poskytující péči o děti ve věku od 3 do 7 let.
Výuka probíhá ve dvou celotýdenních skupinách, z nichž každá má nyní 16 dětí. Škola nabízí také
zkrácenou docházku, a tak umožňuje rodičům zkrácené úvazky v zaměstnání. Při vzdělávání je kladen
důraz na individuální a holistický přístup k dítěti, ekologickou výchovu a zdravý způsob života.
Projekt: Edukačně stimulační skupiny pro předškoláky a rodiče
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Číslo projektu: R71-22/015
Projekt se zaměřuje na rozvoj osobnosti dětí od 3 do 7 let.
Cílem projektu je usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy. Setkání jsou organizována
mimo provoz mateřské školy a děti společně s rodiči rozvíjí pod dohledem kvalifikovaného pedagoga
jednotlivé schopností dítěte potřebné pro úspěšné zvládání čtení, psaní, počítání, rozvoj myšlení, řeči,
soustředění apod.
Cílová skupina: předškolní děti a jejich rodiny
Pro kolik osob je projekt určen: 35
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 35 500 Kč. Z Odboru zdraví MMB je požadováno
18 000 Kč (51%) na provozní náklady (materiál) Zbytek nákladů na projekt bude hrazen z Vlastních
zdrojů (49%).
Náklady na osobu: 1 015 Kč
Projekt: Podpora psycholožky v lesní školce
Číslo projektu: R71-22/016
Projekt se zaměřuje na rozvoj osobnosti dětí od 3 do 7 let.
Cílem projektu je nabídnout kvalitní pedagogicko-psychologickou péči v jiném než běžném prostředí.
Rodiny budou moci v rámci přednáškového cyklu a s možností konzultace s psychologem najít
odpovědi týkající se výchovy a rodinného života, čímž se zvýší jejich spokojenost.
Cílová skupina: Předškolní děti a jejich rodiny
Pro kolik osob je projekt určen: 129
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 55 800 Kč. Z Odboru zdraví MMB je požadováno
34 000 Kč (61%) na mzdové náklady (přednášky, konzultace, supervize). Zbytek nákladů na projekt
bude hrazen z Vlastních zdrojů (28%) a Příjmů od klientů (11%)
Náklady na osobu: 433 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Zlámanky z.s.
Hlavní účel spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví dětí, rodin, a komunity,
chránit přírodu a kulturní dědictví. Zlámanky z.s. provozuje lesní klub Divočina, klub pro rodiče s
předškolkovými dětmi, školu pro individuálně vzdělávané děti, kroužek pro školáky a komunitní centrum
Stodola. Pořádá akce, přednášky a workshopy pro veřejnost s důrazem na kvalitu předškolní a školní
péče, individuální a holistický přístup k dítěti, toleranci, ekologickou výchovu a udržitelný zdravý přístup
k životu. Spolek nemá mimo pedagogických pracovníků žádné placené zaměstnance a veškerá činnost
je vykonávána dobrovolníky a podporovateli spolku.
Projekt: Přástky ve Stodole-mezigenerační setkávání žen
Číslo projektu: R71-22/017
Cílem projektu je podpora setkávání žen-matek a babiček v komunitním centru Stodola. Tato pravidelná
setkávání vzešla spontánně z potřeb žen, které se potkávaly při budování lesního klubu Divočina a které
měly potřebu scházet se v užším ženském kruhu. Díky jedné velmi aktivní seniorce vznikla neformální
a neustále se rozšiřující skupina žen, setkávajících se při „Přástkách ve Stodole“. Je to prostor pro
komunikaci a předávání zkušeností, kde se ženy cítí bezpečně.
Cílová skupina: ženy 25-99 let
Pro kolik osob je projekt určen: 35 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 40 500 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(36 %), Příjmy od klientů (15 %) a z Odboru zdraví MMB 20 000 Kč (49 %) určeno na provozní náklady
(služby a materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 157 Kč
Projekt: Provoz komunitního centra Stodola
Číslo projektu: R71-22/018
Cílem projektu je zachovat stávající provoz Komunitního centra Stodola v Brně Staré Líšni, které je
hojně využíváno pro celorodinné aktivity. Dále obnovit, doplnit, opravit vybavení pro bezpečí a komfort
celé komunity. Komunitní centrum Stodola také nově zaměstnává pracující důchodce pro drobné
opravy a údržbu spojenou s provozem.
Cílová skupina: komunita 0-99
Pro kolik osob je projekt určen: cca 500 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 136 040 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(4 %), Úřady MČ (15 %), Sponzorské dary (29 %), Příjmy od klientů (11 %) a z Odboru zdraví MMB 56
040 Kč (41 %) určeno na provozní náklady (energie, oprava) a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 272 Kč
Projekt: Divočákův Pelíšek – klubík pro rodiče s dětmi
Číslo projektu: R71-22/019
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Cílem projektu je dokoupení pentatonické hudební nástroje pro děti a malé klávesy pro lektorku a pro
hudební aktivity v klubíku. Klubík umožňuje sociální kontakt jak dospělých, tak postupné zapojení a
první sociální vazby malých. Divočákův pelíšek se koná jednou týdně v průběhu celého školního roku v
KC Stodola ve 3 hodinovém bloku. Děti s rodiči a průvodkyní se scházejí v kruhu, kde zpívají, vypráví
si a říkají si básničky. Mezi další aktivity patří procházka lesem, výtvarná aktivita a volná hra.
Cílová skupina: rodiče s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: cca 30 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 76 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (9 %), Příjmy od klientů (39 %), JMK (39 %) a z Odboru zdraví MMB 10 000 Kč (13 %) určeno
na provozní náklady (materiál).
Náklady na osobu: 2 533 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
Kunštát PRO FUTURO o.p.s. funguje již 10 let a je zaměřena na realizaci vzdělávacích a výchovných
programů pro zdravotně postižené občany, zejména pro zrakově, sluchově, tělesně a mentálně
postižené občany, s využitím partnerství v rámci vzájemné spolupráce s nehandikepovanými osobami,
přenosu informací a know how s cílem rozvoje lidských zdrojů a sociálního rozvoje. Organizace
provozuje také ateliér KreAt, který jako jediný v Brně prezentuje výtvarnou tvorbu dospělých lidí
s poruchami autistického spektra, jakož i ledem s mentálním a psychickým handicapem. Od roku 2021
je zpřístupněn grafický a výtvarný ateliér také seniorům v prostorách kina ART. Jsou realizovány i nové
aktivity, a to jak literární v podobě prózy, tak i poezie.
Projekt: Kreativní senioři 2022
Číslo projektu: R71-22/020
Cílem projektu je oslovit širokou skupinu seniorů z Brna a umožnit jim tak volnočasovou uměleckou
aktivitu přímo v ateliéru organizace, ale zároveň také nabídnout i odbornou specifickou
arteterapeutickou aktivitu. S odbornými a zkušenými lektory budou připraveny ukázkové činnosti
i pro domovy seniorů. Důvodem realizace právě těchto zaměřených programů je, že výtvarné činnosti
jsou v seniorském věku nejen zábavnou volnočasovou aktivitou, ale mohou mít mnohdy i zásadní
terapeutický význam. Nemoci, které ve stáří oslabují kognitivní funkce, pohybové funkce ruky různé
formy demence a další, dokáží s pravidelnými výtvarnými činnostmi udržet svou úroveň nebo zpomalit
postup.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 100 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 60 000 Kč. Náklady jsou hrazeny ze Sponzorských
darů (30 %) a z Odboru zdraví MMB 42 000 Kč (70 %) určeno na provozní náklady (energie a nájem)
a mzdové náklady (lektoři).
Náklady na osobu: 1 510 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Občané pro Medlánky, z.s.
Jak je uvedeno ve Stanovách Občané pro Medlánky, z.s. posláním spolku je naplňování společného
zájmu, kterým je zapojení obyvatel Městské části Brno-Medlánky do správy věcí veřejných a vytváření
podmínek pro zdravý, plnohodnotný a spokojený život občanů v Medlánkách. Důležitá je také podpora
rodin a rodinného soužití a soudržnosti.
Projekt: Klub medláneckých důchodců
Číslo projektu: R71-22/021
Hlavním cílem předloženého a posuzovaného projektu je podpora společného a zdravého trávení
volného času seniorům v městské části Medlánky. K aktivitám bude patřit cvičení, kulturní i vzdělávací
akce nebo také zájezdy za poznáním. Jedná se o nový projekt, kdy vytvořený Klub bude otevřený všem
seniorům Medlánek, což má vést k podpoře a rozvíjení neformálního setkávání seniorů, které v toto
chvíli nedokáže nabídnout svoje aktivity bez zastřešení oficiální organizace.
Cílová skupina: Senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 100 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 110 000 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt je 60 000 Kč a tvoří 55 % z celkových nákladů, zbytek nákladů
bude hrazeno od ÚMČ Brno (36 %) a Vlastních zdrojů (9%). Požadovaná dotace z Odboru zdraví MMB
je určena na provozní náklady (služby) a mzdové náklady (lektorné).
Náklady na osobu: 1 100 Kč
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Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
YMCA Setkání
YMCA Setkání je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje
o plnohodnotný život lidí a hlásí se k celosvětovému společenství YMCA. YMCA je hnutím služby
a pomoci. Poslání, účel YMCA Setkání spočívá zejména v péči o všestranný tělesný, duševní
a duchovní rozvoj lidí, a to členů i nečlenů YMCA Setkání. Je prováděno zvláště prostřednictvím obnovy
a upevňování zdravých mezilidských vztahů v rodinách, cílevědomé výchovy v rodinách a
společenstvích zaměřené na nenásilnou obrodu mladého člověka, rozvoje osobnosti mladého člověka
a jeho charakteru, tělesné výchovy a sportu, pobytu v přírodě, kreativních a výtvarných činností, výchovy
k demokracii, toleranci a občanské odpovědnosti, vzdělávacích programů vsociálních oblastech,
charitativní a humanitární pomoci potřebným lidem doma i v zahraničí, mezinárodních styků s důrazem
na vzájemné poznávání, přátelství a spolupráci mladých lidí.
Projekt: Rodinné a partnerské poradenství a koučování
Číslo projektu: R71-22/022
Projekt je zaměřen na pomoc párům a rodinám, které procházejí krizí. Reaguje na vysoký počet konfliktů
ve vztazích a vysokou rozvodovost. Rodinné a manželské poradny jsou přeplněné a čekací doba bývá
velmi dlouhá. Skrze poradenství bude poskytnuto odborné poradenství a pomoc osobám, párům a
rodinám, které řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat
vlastními silami. Vztahové a životní koučování umožňuje formou stanovení a naplňování reálného cíle
posílit schopnosti, uvědomění a odpovědnost párů a rodin zvládat obtížné vztahové životní situace.
Cílová skupina: rodiče, děti, dospívající, manželé, partneři
Pro kolik osob je projekt určen: 100 konzultačních hodin, pro jednoho klienta, pár nebo rodinu bude
možné využít max. 12 konzultací v délce 60 minut jedné z nich.
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 151 000 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 48 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno z
Příjmů od klientů (52 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 73 000 Kč (48 %) určeno na
provozní (materiál a služby) a mzdové náklady (koučové a poradci).
Náklady na osobu, pár, rodinu: 1 510 Kč
Projekt: Vztahové a rozvojové kursy
Číslo projektu: R71-22/023
Cílem projektu je vytváření vztahů mezi páry a rodinami různého věku. Tyto vztahy disponují funkcí
podpory a pomoci jednotlivým členům, párům a rodinám v komunitě, zvláště v období jejich krizí.
Kurz Manželské večery je určen každému páru, který na sobě chce pracovat a společně investovat
do svého vztahu. Kurz příprava na manželství je určen každému páru, který chce vytvořit kvalitní
a hluboký vztah, bez ohledu na délku známosti. Kurzy se budou konat na jaře a na podzim. Celkově se
bude jednat o 16 setkání. V rámci kurzu bude nabízeno i možnost hlídání dění během trvání kurzu.
Kurz „Začít znovu“ se bude věnovat osobám, kterým se rozpadnul vztah a cílem kurzu bude pomoci jim
se vyrovnat se ukončením vztahu.
Další kurzy jsou „Kurz Výchova teenagerů“ a Kurz Výchovy dětí“.
Cílová skupina: rodiny, páry, rodiče, partneři, dospívající
Pro kolik osob je projekt určen: 120 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 408 150 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 39 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z JMK (11 %), Příjmů od klientů (499%) a Ostatních nákladů (1%). Celkem požadováno z Odboru zdraví
MMB 158 550 Kč (39 %) určeno na provozní i mzdové náklady.
Náklady na osobu: 3 400 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Masarykova univerzita
Hlavním této univerzity účelem je podpora a rozvoj oblasti celoživotního vzdělávání, do které patří i
vzdělávání seniorů, tedy i Univerzita třetího věku (U3V). Vzdělávání v programu U3V probíhá formou a
s využitím metod, které odpovídají zájmům a potřebám seniorů. Účastníkům vzdělávání jsou k dispozici
knihovny, studovny i počítačové učebny. Na základě průzkumu mezi účastníky vzdělávání je
každoročně připravováno několik desítek kurzů zaměřených na zajímavé vědní disciplíny, konkrétní
obory lidské činnosti, kultury, sportu a další.
Projekt: Nikdy není pozdě začít s jógou – měj v kondici tělo i hlavu
Číslo projektu: R71-22/024
Cílem projektu je zařadit prostřednictvím kurzů do každodenního života seniorů přiměřený pohyb, který
respektuje jejich zdravotní omezení. Snahou U3V MU je připravovat a realizovat projekty, které
podporují tělesné, duševní a sociální potřeby posluchačů. Je prokázáno, že pravidelná jógová praxe
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přispívá ke zlepšení tělesné kondice, tělo se stává pružnějším, dochází ke zmírnění svalového napětí a
vyrovnání svalových dysbalancí. Správně vedený pohyb ve spojení s vhodnými dechovými technikami
a meditací přináší benefity fyzickému i duševnímu tělu. Každá lekce má jiný obsah. První možnou lekcí
je úvod do historie, filozofie a vývojové jógy, dále je to seznámení s jógovou praxí a úvod do ajurvédy.
Cílová skupina: Senioři města Brna ve věku +
Pro kolik osob je projekt určen: 10 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 80 200 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (4 %), Vlastních zdrojů (52 %) a z Odboru zdraví MMB 35 000 Kč (44 %) určeno
na provozní náklady (materiál, služby) a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 8 020 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Soběšice dětem, z. s.
Hlavní účel výše zmíněného spolku je zajištění podpory setkávání rodičů na mateřské a rodičovské
dovolené a také celkové podpory místní komunity. Spolek mimo jiné zřizuje Klub maminek Klubíčko a
pořádá vzdělávací akce určené široké veřejnosti.
Projekt: Klubíčko – materiálové a personální zajištění
Číslo projektu: R71-22/025
Cílem projektu je dát rodičům a dětem možnost trávit společný čas smysluplně a budovat v rámci
komunity přátelské a respektující vztahy. Provoz klubu Klubíčko vyžaduje pravidelnou přípravu, vedení
lekcí a také zajištění materiálu a vybavení potřebného na lekcích. Každý týden dopoledne je připraven
společný program sestavující se z pohybových, kulturních a vzdělávacích aktivit. Po každé lekci v délce
1,5 až 2 hodiny následuje volná hra dětí a prostor pro rodiče, aby si v přátelském prostředí popovídali.
Cílem projektu je opatřit výtvarný materiál pro děti a loutkové divadlo.
Cílová skupina: Místní komunita a rodiny
Pro kolik osob je projekt určen: cca 150 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 69 099 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 78 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z Vlastních zdrojů (8 %), Příjmy od klientů (7 %), Sponzorské dary (7 %). Celkem požadováno z Odboru
zdraví MMB 54 000 Kč (78 %) určeno pouze na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 461 Kč
Projekt: Provoz organizace
Číslo projektu: R71-22/026
Cílem projektu je rozšířit aktivity spolku o filmový klub zaměřený na filmy projektu „Jeden svět“, kdy by
vždy po projekci následovala diskuze k právě shlédnutému tématu. Zajištění organizace spolku
vyžaduje materiální i personální zabezpečení. Organizace spolku a jeho aktivit má na starosti ředitelka,
která zajišťuje veškerou administrativu a smluvní agendu, emailovou komunikaci, správu FB a
webových stránek, informační a propagační materiály a organizuje ostatní dobrovolníky a jejich činnosti.
Cílová skupina: Místní komunita, rodiny a děti
Pro kolik osob je projekt určen: cca 500 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 44 600 Kč (100 %). Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 76 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z Vlastních zdrojů (24 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 34 000 Kč (76 %) určeno pouze
na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 89 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Centrum Anabell, z. ú.
Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 a pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy (PPP) a jejich blízkým.
Provozuje tři Kontaktní centra Anabell (v Brně, Praze a Ostravě) a 5 registrovaných sociálních služeb
(3x odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc a služby následné péče). Nabízí i nutriční
poradenství a terapeutické programy pro rodiny s dětmi.
Projekt: Mezi námi 2022
Číslo projektu: R71-22/027
Cílem projektu je nabízet rodinám pečujícím o dítě s duševním onemocněním (obtížemi) komplexní
řešení jejich náročné situace (rizikové chování dítěte, školní neúspěšnost, výchovné problémy). Dále
napomáhat ke stabilizaci těžké situace, zlepšení komunikace a vzájemných vztahů v rodině, posílit
soudržnost rodiny prostřednictvím podpory rodičovských kompetencí při aktivní participaci dítěte.
Aktivitami projektu jsou odborné poradenství pro rodiny s využitím multidiciplinárního týmu dle metody
Otevřeného dialogu, individuální edukace rodiny a svépomocné skupiny pro rodiče. Celkem bude
podpořeno 15 rodin z Brna.
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Cílová skupina: rodiny s dětmi s duševním onemocněním od 0-18 let.
Pro kolik osob je projekt určen: 30
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 561 216 Kč (100 %). Náklady budou hrazeny z JMK
(9 %) a MPSV ČR (60 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB
176 520 (31 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 18 707 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Janus, z. s.
Spolek Janus vznikl v roce 2008 za účelem podpory rozvoje ohrožených dětí, dospívajících a mladých
dospělých v různých oblastech jejich života. Spolek tak pomáhá dětem a mladým lidem vyrůstajícím
bez původní rodiny v pozvolném přechodu do samostatného, dospělého života a umožňuje tak
znevýhodněným mladistvým a mladým dospělým lépe se začlenit do společnosti. Spolek nabízí sociální,
terapeutické, poradenské, výchovné a vzdělávací činnosti. Pomáhá klientům v nalezení nového
adekvátního bydlení, v nalezení práce a získávání pracovních návyků, podporuje rozvoj finanční
gramotnosti klientů.
Projekt: Bezpečně do partnerství a rodičovství
Číslo projektu: R71-22/028
Účelem předloženého projektu je prevence selhávání v oblasti blízkých vztahů, fungování rodiny,
výchovy a péče o děti, včetně rozvoje společenského a ekonomického uplatnění cílové skupiny. Rozvíjí
a prohlubuje způsobilosti, vědomosti i dovednosti v těchto oblastech. Aktivity jsou zaměřeny
na individuální poradenství pro páry i jednotlivce, tematická skupinová setkání, doprovázení mladých
rodin a na víkendový pobyt sebezkušenostního a edukačního charakteru. Projekt se zaměřuje
na životní změnu trvale udržitelnou i v budoucnu.
Cílová skupina: Dospívající, mladí dospělí, kteří vyrůstali v náhradních typech péče (ústavní a
pěstounská péče)
Pro kolik osob je projekt určen: 41 rodin.
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 646 622 Kč (100%). Z Odboru zdraví MMB
je požadováno 200 000 Kč (31%) na provozní (materiál) a mzdové náklady. Zbytek nákladů na projekt
bude hrazen z JMK (5%), MPSV ČR (57%) a z Nadací zahraničních i tuzemských (7%).
Náklady na rodinu: 15 770 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.

Montessori Morava, o. p. s.
Společnost vznikla v roce 2013 transformací občanského sdružení Montessori Morava. Od roku 2001
se věnuje vzdělávání v oblasti Montessori pedagogiky a přirozené výchovy. V současné době provozuje
Montessori-vzdělávací rodinné centrum, které nabízí pravidelné programy pro rodiče a děti ve věku 0-9
let a vzdělávací aktivity v oblasti přirozené výchovy dětí, a dále provozuje Montessori dětskou skupinu
Kvítek. Odborní lektoři Montessori centra a dětské skupiny mají dlouholeté zkušenosti s realizací
projektů v oblasti podpory rodiny, rozvoje lidských zdrojů a dále s tvorbou
a realizací programů určených dětem. Dosah aktivit určených rodičům s dětmi je především v rámci
Brna a okolí.
Projekt: Začít spolu
Číslo projektu: R71-22/029
Projekt Začít spolu je zaměřen na problematiku posilování rodičovských kompetencí rodičů pečujících
o děti ve věku 0-3 roky. Jedná se o navazující projekt, k již námi realizovaným službám.
Cílem vzdělávacích a tréninkových aktivit určených rodičům malých dětí bude především praktický
nácvik řešení situací, se kterými se rodiče při výchově setkávají (zvládání dětského vzdoru, odměny
a tresty, hyperaktivita dětí, komunikační bariéry, osamostatňování se, senzitivní období apod.).
Jedná se především o preventivní aktivity, které budou podporovat rodiče v jejich sebevědomí ohledně
výchovy a komunikace s dětmi.
Cílová skupina: Rodiny s dětmi 0-3 roky, matky a otcové na rodičovské dovolené, budoucí rodiče včetně
těhotných žen a případně širší rodina.
Pro kolik osob je projekt určen: 250 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 200 761 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 3 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny z JMK
(4 %), MPSV ČR (29 %), Sponzorských darů (5 %) a Příjmů od klientů (59 %).
Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 36 072 Kč (3 %) určeno na provozní náklady
(služby, materiál) a mzdové náklady.
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Náklady na osobu: 4 800 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Spokojený senior – KLAS z. s.
Spokojený senior – KLAS z. s. byl založen za účelem přispívat ke zkvalitňování života seniorů,
především v jejich přirozeném prostředí, iniciovat budování veřejných služeb pro seniory mnohdy
v návaznosti na dobrou praxi v místě a podporovat mezigenerační soužití a solidaritu. Za svou hlavní
činnost považuje zejména společenská, motivační a vzdělávací činnost a vydávání odborných
publikací, materiálů, poskytuje právní a sociálně právní poradenství pro seniory, nabízí řadu
vzdělávacích kurzů (jazyky, cvičení, trénink paměti), vzdělává animátory seniorských klubů
a organizuje pobyty jak pro seniory, tak pro prarodiče s vnoučaty.
Projekt: Spokojený senior, aktivní senior 21. století
Číslo projektu: R71-22/030
Cílem projektu je nabídnout širokou škálu aktivit pro seniory ve městě Brně. Bezplatné právní a chytré
poradenství, jednodenní semináře, např. na téma bezpečnosti na internetu, dále také jazykové kurzy,
trénink paměti, zdravotní cvičení nebo PC kurzy. Pro seniory, kteří chtějí trávit aktivně svůj volný čas,
jsou určeny pobyty, mezi které patří i týdenní mezigenerační pobyt s vnoučaty. V rámci brněnských
kampaní se také budou zapojovat do Brněnských dnů pro seniory.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 520 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 500 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 10 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z JMK (13 %), MPSV ČR (50 %) a Příjmy od klientů (27 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB
150 000 Kč (10 %) určeno na provozní náklady (materiál, energie, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 2 885 Kč
Číslo projektu: R71-22/031
Projekt: Posilovna paměti
Cílem projektu je nabídnout 2 aktivity, a to trénink paměti pro seniory s demencí individuální formou
v přirozeném prostředí (4 osoby) v dotaci 1 hodina týdně. Lektor bude pracovat se seniorem a ideálně
i s jeho rodinným příslušníkem, aby mohlo trénování paměti pokračovat i v domácím prostředí,
v průběhu týdne. Druhou aktivitou je trénink paměti skupinovou formou v domovech pro seniory
(6 skupin), kde budou vytvořeny menší skupiny seniorů (5-12 seniorů)
Cílová skupina: senioři s demencí
Pro kolik osob je projekt určen: 60
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 272 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 74 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
ze Zahraničních i tuzemských nadací (22 %) a Příjmů od klientů (4%). Celkem požadováno z Odboru
zdraví MMB 200 000 Kč (74 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 4 530 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 200 000 Kč
Dětské centrum RITANY, z. s.
Dětské centrum RITANY bylo založeno na jaře roku 2016 a jedná se o volnočasové centrum
pro rodinu a mládež. Centrum organizuje aktivity pro děti od 5 let ve formě jednodenních
nebo vícedenních akcí, kterých v průběhu roku proběhne min. 10. Jedná se o výlety do přírody,
ale i dětské dny se vzdělávací tématikou. Organizuje také letní i zimní víkendové pobyty pro rodiče
s dětmi a letní pobytové příměstské tábory a zimní týdenní pobyty s výukou lyžování.
Projekt: Děti s rodiči v pohybu a hurá na hory
Číslo projektu: R71-22/032
Záměrem projektu je uskutečnit dvě stěžejní aktivity. První aktivitou jsou víkendové pobyty rodičů
s dětmi od narození do 15 let. Za rok mají proběhnout 4 pobyty, na které organizace žádá dotaci-chtějí
zajistit především materiálové vybavení a jiné pomůcky a část dotace by rádi využili jako podporu na
příspěvek na ubytování. Druhou aktivitou je zimní pobyt pro rodiny s dětmi s výukou lyžování. Zúčastňují
se celé rodiny. V dopoledních hodinách probíhá samotná výuka a odpoledne je zajištěn program pro
celé rodiny.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 15 ti let
Pro kolik osob je projekt určen: 160 osob (víkendové pobyty), kapacita zimního pobytu nebyla v žádosti
definována.
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 632 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (86 %), Sponzorských darů (1 %) a z Odboru zdraví MMB 79 000 Kč (13 %) určeno
na provozní náklady (materiál a služby).
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Náklady na osobu: 3 950 Kč (zahrnuto jen počet osob na víkendové pobyty)
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s.
Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. má poskytovat spotřebitelské poradenství, realizovat
projekty zkvalitňující ochranu spotřebitelů, vzdělávat v oblasti ochrany spotřebitelů, zkvalitňovat
podnikatelské prostředí, napomáhat odstranění nedostatků na trhu a mimosoudním řešením sporů,
spolupracovat s dalšími podobnými organizacemi v zahraničí, zvyšovat finanční gramotnost spotřebitelů
a mnohé další aktivity. Činností žadatele je tedy obhajoba spotřebitelských práv, kdy se zaměřuje na
spotřebitelské
vzdělávání,
shromažďování,
zpracování
a
šíření
informací
sloužící
k ochraně spotřebitele. Zabývají se poradenskou činností, kde aktivně pomáhají spotřebitelům uplatnit
jejich práva a zároveň je seznamují s jejich povinnostmi. Vydávají také letáky upozorňující na aktuální
problémy a nástrahy trhu. Zajímají se i o bezpečnost potravin a kvalitu služeb.
Projekt: Senior-spotřebitel
Číslo projektu: R71-22/033
Cílem projektu je pomoci seniorům zkvalitnit jejich život prostřednictvím pomoci v oblasti
spotřebitelského práva. Senioři jsou zranitelná skupina osob, na něž si troufají podvodníci, ale rovněž i
z nedostatku znalostí si sami mohou způsobit problémy. Často se stávají oběťmi při předváděcích
akcích a podomních prodejích – při nákupu výrobků, převodu dodavatele energií, spotřebitelských
úvěrech a dalších záležitostech. Projekt se zaměřuje na realizace poradenství pro seniory v roli
spotřebitele, na besedy, tvorbu tištěných materiálů a mediální výstupy. Důležité je řešit problémy, ale
zejména je důležitá i prevence samotná.
Cílová skupina: senioři v Brně a okolí
Pro kolik osob je projekt určen: cca 1 650 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 130 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(31 %) a z Odboru zdraví MMB 90 000 Kč (69 %) určeno na provozní náklady
(kancelářské potřeby, energie, propagace) i mzdové náklady.
Náklady na osobu: 79 Kč
Projekt: Rodina-spotřebitel
Číslo projektu: R71-22/034
Cílem projektu je pomoci rodinám, 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 prevenci.
Máme letité zkušenosti v oblasti spotřebitelského práva a nástrah, které na rodiny čekají. Zaměříme se
na realizace poradenství pro rodiny v roli spotřebitele, na besedy a školení, tvorbu letáčků a mediální
výstupy.
Cílová skupina: rodiny v Brně a okolí
Pro kolik osob je projekt určen: cca 1500 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 120 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(34 %) a z Odboru zdraví MMB 79 000 Kč (66 %) určeno na provozní náklady
(kancelářské potřeby, energie, tisk) i mzdové náklady.
Náklady na osobu: 80 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Centrum naděje a pomoci, z.s.
Centrum naděje a pomoci je zapsaný spolek s ústředím v Brně, s celorepublikovou působností.
Cílem organizace je podpora rodinného života, ochrana lidského života od okamžiku početí, rozšíření
povědomí o řešení potíží fyzického, sociálního a psychického zdraví rodiny jako celku i jednotlivců,
prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti na základě současných vědeckých poznatků,
podpora zdraví a zdravého životního stylu, podpora odpovědnosti v partnerství a rodičovství.
Hlavní činností Centra naděje a pomoci, z.s. je poradenská činnost, přednášky, kurzy a semináře
koncipované na základě cíle organizace, publikování a rozšiřování propagačních a vzdělávacích
materiálů, včetně produktů souvisejících s cílem organizace.
Projekt: Posilování rodičovských kompetencí
Číslo projektu: R71-22/035
Projekt zahrnuje workshopy, kurzy, diskusní a motivační setkávání a přednášky s besedami
se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny
v péči o děti, jejich výchově, při harmonizaci práce a rodiny, pomoc v rozvoji osobnosti, při hledání
možností řešení problémů, včetně poradenství týkajícího se zvyšování zdravotní gramotnosti.
Je orientován na podporu funkce a soudržnosti rodiny. Projekt plynule rozvíjí dosavadní poradenství,
programy i nárazové přednášky o výchově a vztazích v rodině pro dospívající i pro dospělé,
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které organizace provozuje od r. 1994. Klienti mohou využít opakovaně i jednorázově individuální
poradenství a účastnit se bez omezení řady workshopů, besed a přednášek.
Cílová skupina: partneři – rodiny s dětmi, nastávající rodiče – ti, kdo se na život v rodině/vztahu
připravují
Pro kolik osob je projekt určen: 900 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 1 069 900 Kč. Výše požadované finanční dotace z
rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 18 % z celkových nákladů, zbytek nákladů bude hrazeno
z JMK (5 %) Vlastních zdrojů (28 %) a Příjmů od klientů (49 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví
MMB 198 000 Kč (18 %) určeno na provozní náklady (materiál, energie, služby).
Náklady na osobu: 1 188 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Mateřské centrum Sedmikráska Brno, z. s.
Cílem organizace je posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a vytvářet podmínky
pro realizaci prorodinných aktivit a služeb. Mateřské centrum Sedmikráska sdružuje zejména rodiče na
mateřské a rodičovské dovolené. Cílem všech aktivit je prevence patologických jevů uvnitř rodiny.
Aktivity MC reagují na potřeby rodin s ohledem na Koncepci rodinné politiky JMK, strategických
dokumentů obce a Plán zdraví města Brna 2018-2030.
Projekt: Sedmikráska zdravější a bezpečnější v roce 2022
Číslo projektu: R71-22/036
Předmět projektu můžeme rozdělit na tři cíle: 1. Revitalizace venkovních teras (odůvodnění: s ohledem
na zvýšenou fluktuaci osob a omezené prostorové možnosti interiéru MC by spolek rád rozšířil výkon
aktivit pro rodiny také o aktivity na venkovní terase a čerstvém vzduchu) 2. Zajištění zvýšené
hygieničnosti prostředí (odůvodnění: s ohledem na pohyb rodin s dětmi od kojeneckého věku je centrum
povinno zajistit pro tuto klientelu i personál mateřského centra v rámci jeho prostor optimální hygienický
komfort). 3. Personální zajištění projektu (koordinátor volnočasových aktivit a účetní).
Cílová skupina: Rodiny s dětmi (zejména rodiče na rodičovské či mateřské dovolené).
Pro kolik osob je projekt určen: 300 rodin s dětmi (členů i nečlenů).
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 961 137 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadů
městských částí (9 %), JMK (2 %), MPSV ČR (28 %), Sponzorských darů (3 %), Příjmů od klientů
(44 %) a Ostatních zdrojů (4 %). Celkem je požadováno z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (10 %)
určeno na provozní náklady (služby, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 6 537 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Klubíčko, z. s.
Cílem aktivit spolku je vytváření podmínek a podnětů pro zdravý životní styl, který zahrnuje nabídku
aktivního využívání volného času obyvatel města Brna, převážně z MČ Brno – Slatina ve všech
věkových kategoriích. Volnočasové aktivity vytváří předpoklady pro posilování a rozvoj zájmů trvalejšího
charakteru nejen dětí, ale vyvažují stres rodičů v produktivním věku či aktivizují i seniory prarodiče.
Realizace aktivit sleduje i posílení rodinných vztahů napříč generacemi. Spolek od roku 1998 realizuje
pravidelnou zájmovou činnost formou kroužků pro rodiče s dětmi, děti samotné, aktivity pro dospělé i
seniory. Rozvíjí volnočasové aktivity formou příležitostných akcí, víkendových a táborových pobytů
mimo Brno či příměstských táborů v době školních prázdnin. Několik let se věnuje seniorským aktivitám
formou činnosti senior klubu 1x za 14 dnů a ve spolupráci s MČ Brno Slatina připravuje akce pro
slatinské seniory.
Projekt: Babi, dědo, pojď si hrát 2022
Číslo projektu: R71-22/037
Cílem projektu je aktivizovat seniory formou 3 rukodělných dílen pro seniory samotné – podstatná je
vzájemná spolupráce, pomoc, zapojení a nápady; pokračovat i s aktivními seniory s vnoučaty
prostřednictvím 2 dílen na společné tvoření a společnou aktivitou propojit hry 2 generací – podpora
rodinné vazby dětí a prarodičů.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: cca 500 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 75 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(33 %) a z Odboru zdraví MMB požadováno 50 000 Kč (67 % z celkových nákladů) určeno na provozní
náklady (materiál).
Náklady na osobu: 150 Kč
Projekt: Radost z pohybu
Číslo projektu: R71-22/038
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Cílem projektu je zajistit pravidelné pohybové aktivity a částečnou úhradu nájmu tělocvičen, revize
stávajícího sportovního nářadí a nákup sportovního dovybavení pro pravidelné, příležitostné a táborové
aktivity Klubíčka. Klubíčko nabízí program -7 sportovních pravidelných kroužků, rodiče vede k
poskytnutí příkladu svým dětem při aktivitách ZK pro rodiče s dětmi, Klubíčko pod vedením zkušených
lektorů zajišťuje sportovní kroužky pro děti samotné ve věku 3–7 let, podporuje i Fit program pro ženy.
Cílová skupina: děti od tří let a rodiče s dětmi od jednoho roku
Pro kolik osob je projekt určen: 115 zájmových kroužků, 450 táborů
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 122 500 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů od
klientů (56 %) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 53 500 Kč (44 % z celkových nákladů) určeno
na provozní náklady (materiál) a mzdové náklady.
Náklady na kroužek/tábor: 217 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sun Drive Communications s. r. o.
Sun Drive Communications s.r.o. se již několik let zabývá realizací projektů pro rodiny. Aktivity
společnosti se věnují celým rodinám, dětem i seniorům. U vybraných akcí se soustředí
na mezigenerační propojení cílových skupin v rámci realizovaných aktivit. Celorepublikové aktivity
pro rodiny: od roku 2006 jsou realizátory projektu Rodinné pasy. Celorepublikové aktivity pro seniory:
od roku 2009 jsou nositelem projektu Senior Pas. Již šestý rokem připravují Svátek Seniorů.
Z lokálních aktivit se věnují: čtení pro seniory, komentovaným procházkám pro seniory, oslavám
dětských dnů a obecně venkovním akcím pro děti, rodinným akcím s pódiovým vystoupením
s doprovodným soutěžním programem.
Projekt: Zpátky na parket
Číslo projektu: R71-22/039
Cílem projektu je pomocí tanečních kurzů prohloubit aktivní trávení času seniorů, získání nových
společenských kontaktů a v neposlední řadě ke zkvalitnění zdraví a kondice seniorů. Pro zájemce bude
připraveno 9 kurzů společenských tanců a Závěrečná pod vedením profesionálních tanečníků, ale i
zkušených lektorů, kteří mají k seniorům velmi blízko. Každá lekce bude trvat 1,5 hodiny a Závěrečná
bude trvat 3 hodiny, kde bude prostor věnován jak volné zábavě, tak i vybrané páry předvedou, co se
na lekcích naučily. Kapacita jednoho kurzu bude 40 osob. Celkem se na kurzech setká 360 tanečníků
a na Závěrečné je počítáno s počtem 400 návštěvníků.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 760
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 275 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 69 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z Vlastních zdrojů (31 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 190 000 Kč (69 %) určeno
na provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 360 Kč
Projekt: Moderní senior
Číslo projektu: R71-22/040
Cílem projektu je aktivní vzdělávání seniorů, ale i propojení skupin seniorů a pomoc se začleňováním
neorganizovaným seniorům a ZTP občanům do společnosti, zejména mezi své vrstevníky. Tento projekt
představuje soubor seminářů pro seniory, kteří se chtějí vzdělávat, držet krok s dobou a nebojí se učit
novým věcem. Celkem bude v roce 2022 realizováno 25 seminářů (cca. 40 účastníků na jeden seminář).
Semináře se budou konat v jednotlivých městských částech Brna a budou trvat 90 minut. Semináře
budou koncipovány nejen jako teoretické, ale také jako praktické a některé se budou konat i ve
venkovním prostoru, aby mohlo dojít k nácviku dovedností. např. u semináře Nordic walking. Semináře
budou na různá témata, např. Bezpečnost seniorů v městském provozu, Základy právního vědomí,
Finanční gramotnost, Zabezpečení majetku, Výživa v pokročilém věku, Chov domácích mazlíčků –
radosti vs. starosti, Historie knih atd. Projekt bude propojen i s dobrovolníky v rámci spolupráce se
spolkem ADRA.
Pro kolik osob je projekt určen: 1000 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 275 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 69 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z Vlastních zdrojů (31 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 190 000 Kč (69 %) určeno
na provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 275 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
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Slezská diakonie-Úsek Brno
Hlavním účelem organizace je poskytování sociálních služeb v ČR a je uznávanou organizací s tradicí,
hodnotami, definovaným posláním i cíli s důrazem na kvalitu služeb. Služby organizace poskytuje více
než 30 let. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a
všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Kromě dvou registrovaných služeb
poskytují v posledních letech i odborné doplňkové služby, které postupně rozšiřují, aby mohli zajistit
včasnou a komplexní péči klientským rodinám.
Projekt: Odborné doplňkové služby
Číslo projektu: R71-22/041
Cílem projektu je reagovat na nedostatečnou kapacitu registrované služby rané péče a na potřebu
poskytnutí včasné podpory rodinám dětí se specifickými potřebami. Pomocí dvou tzv. odborných
doplňkových služeb, tedy krizové intervence a svépomoci rodičovské skupiny, projekt zajistí podporu,
kterou rodina potřebuje. Obě služby pomáhají rodinám zvládnout náročnou situaci a předchází jejich
rozpadu.
Cílová skupina: rodiny s dětmi předčasně narozenými a se zdravotním postižením
Pro kolik osob je projekt určen: 48 klientů
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 527 550 Kč. Náklady jsou hrazeny z příjmů od
klientů (18 %), MPSV (34 %), JMK (29 %) a z Odboru zdraví MMB z oblasti podpory rodinné politiky
200 000 Kč (13 %) určeno na provozní náklady (služby) a mzdové náklady a z OZ MMB z oblasti
doplňující zdravotnické služby 100 000 Kč (6 %).
Náklady na klienta: 31 824 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Centrum pro rodinu a sociální péči
Centrum pro rodinu a sociální péči je nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování
širokého spektra vzdělávacích, sociálních, volnočasových a poradenských programů pro rodiny. CRSP
se snaží svými programy podporovat kvalitu vztahů, rodinu ve všech fázích vývoje rodiny, a to od období
budování partnerského vztahu, přípravy na manželství, při očekávání narození dětí, v období rozvoje
partnerského/manželského vztahu a vztahů s dětmi až po období „vylétávání dětí z hnízda“. CRSP
nabízí programy na posilování rodičovských kompetencí a mezigeneračních aktivit, dále pak podporu
při řešení partnerských, manželských či výchovných problémů a také doprovázení v obtížných životních
situacích.
Projekt: Na rozcestí
Číslo projektu: R71-22/042
Cílem projektu je komplexní podpora neúplných rodin s dětmi. Jedná se o rodiny rozvedených/rodičů
po rozchodu, ovdovělých či osamělých rodičů. Rodiče musí fungovat v každodenním životě a zvládat
své povinnosti bez partnera, vyrovnat se s rozchodem a současně s váhou zodpovědnosti za děti. Pro
děti je rozchod rodičů či jeho ztráta velkým stresem. Dítě pociťuje bolest, pocit zranitelnosti, smutek,
silný pocit bezmoci, nejistotu a strach. Projekt se zaměřuje na ochranu práv dětí při udržování kontaktu
s oběma rodiči, podporu rodičů při zvládání konfliktů po rozchodu a prevenci syndromu zavrženého
rodiče.
Cílová skupina: Neúplné rodiny s dětmi, rodiče v rozvodové situaci, děti.
Pro kolik osob je projekt určen: 120 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 804 435 Kč (100 %). Náklady budou
hrazeny z příjmů od klientů (1 %), z dotace MPSV (60 %), z ostatních zdrojů (6 %) a vlastních zdrojů (8
%). Celkem z Odboru zdraví MMB požadováno 200 000 Kč (25 %) - provozní náklady (materiál, služby)
a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 6 704 Kč
Projekt: Partnerství a rodičovství krok za krokem
Číslo projektu: R71-22/043
Projekt cílí na mladé páry a na podporu jejich soužití a dále na rodiče, kteří mají zájem posilovat své
rodičovské kompetence prostřednictvím kurzů, workshopů a seminářů. Velký důraz je kladen na
nastávající rodiče, kteří se ocitají v nových, doposud nepoznaných životních situacích a učí se
rodičovské roli. Cílem kurzů je připravit nastávající rodiče na nové životní období rodiny. Součástí cílové
skupiny projektu jsou i rodiny s dětmi trpícími ADHD (hyperaktivitou). Posílení odborných i rodičovských
kompetencí rodiči umožní příznivější budoucí vývoj dítěte s ohledem na jeho integraci do společnosti.
Cílová skupina: Mladé páry a nastávající rodiče a rodiny s dětmi.
Pro kolik osob je projekt určen: 700
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 2 459 811 Kč (100 %), Celkem požadováno z Odboru
zdraví MMB 200 000 Kč (8 %) - provozní náklady (materiál, služby) a na mzdové náklady. Zbytek
nákladů bude hrazeno z příjmů od klientů (16 %), z dotace MPSV (60 %), Ostatní zdroje (10 %) a Vlastní
zdroje (4 %) a dotací z JMK (2 %).
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Náklady na osobu: 3514 Kč
Projekt: Zajištění provozu pro rodinné aktivity Centra pro rodinu a sociální péči
Číslo projektu: R71-22/044
Cílem projektu je podpora fungování Centra pro rodinu a sociální péče, jakožto nestátní neziskové
organizace zajišťující nenahraditelné široké spektrum aktivit podporující rodiny s dětmi a tím celkově
prorodinné klima ve městě Brně. Cílem projektu je zajištění udržitelného financování a tím celkového
fungování organizace, naplňování zákonných povinností z hlediska Zákoníku práce, platných daňových
a účetních předpisů, požadavků dotačních programů aj. a tím zajistit realizaci klíčových aktivit pro klienty
centra – zejména rodiny.
Cílová skupina: Centrum pro rodinu a sociální péči
Pro kolik osob je projekt určen: 6 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 1 463 476 Kč (100 %). Náklady jsou hrazeny z Ostatních
zdrojů (86 %) z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (14 %) určeno na provozní náklady
(nájemné a energie).
Náklady na osobu: 243 912 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 1 182 730 Kč.
Kavyl, z.s.
Spolek provozuje kroužky pro děti a pořádá volnočasové a vzdělávací akce pro širokou veřejnost
zaměřené na rodinu, místní tradice a přírodu. Je zřizovatelem Lesní mateřské školy Mariánky. Spolek
dále zajišťuje předškolní vzdělávání podle programu lesní pedagogiky. Spolupracuje také s dalšími
místními spolky a organizacemi. V zázemí spolku probíhají o prázdninách příměstské tábory.
Projekt: Spolu v přírodě
Číslo projektu: R71-22/045
Předmět projektu je v roce 2022 inspirovat rodiny k pobytu v přírodě následujícími aktivitami: Zvoneček
– klub pro nejmenší děti ve věku 1 až 3 roky s doprovodem rodiče či prarodiče, který se koná 1 x týdně
na jaře a na podzim pod vedením zkušené lektorky. Další aktivitou je Lesní stezka, což je vytvoření
stezky v líšeňských lesích s úkoly pro rodiny s dětmi. Dále tzv. Tipy pro rodiče, což je pedagogické a
grafické zpracování aktivit, které budou inspirovat rodiny ke společným vycházkám a tvoření. Z projektu
bude financováno lektorné, grafické práce a tisk, materiál a pomůcky.
Cílová skupina: prarodiče, děti 1 až 10 let, rodiče
Pro kolik osob je projekt určen: 100 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 68 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadů městských
částí (21 %) z Odboru zdraví MMB 54 000 Kč (79 %) určeno na provozní náklady
(nájemné a energie).
Náklady na osobu: 680 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Rodinné centrum MaTáTa, spolek
Rodinné centrum MaTáTa je spolek poskytující služby pro rodiny s dětmi. Sdružení vzniklo
v roce 1998 z důvodu akutního nedostatku aktivit a míst určených pro rodiče na rodičovské dovolené
a jejich děti. Mnohé se od vniku centra změnilo, ale MaTáTa na tyto změny reaguje a snaží
se přizpůsobit potřebám rodičů s jejich dětmi. Snaží se zaplnit prázdná místa na trhu, které doposud
nevyužili ani komerční rodinná centra.
Projekt: Spolu a zdravě
Číslo projektu: R71-22/046
Rodinné centrum v rámci projektu nabízí možnost aktivně stráveného času pro rodiče na rodičovské
dovolené a jejich děti. Příležitost seberealizace pro aktivní rodiče, navyšování rodičovských kompetencí
formou besed, přednášek a kurzů, nenásilnou integraci dětí postižených a dětí z nefunkčních rodin.
Poradenství při obtížích s kojením, při vyrovnání se s následky po komplikovaném porodu a mnoho
dalšího. Centrum nabízí rodičům a dětem zázemí, bezpečné a inspirativní prostředí na nekomerční bázi.
Aktivity jsou dostupné opravdu pro každého, bez ohledu na sociální statut rodiny. Probíhají celoročně a
pravidelně na dvou pobočkách.
Cílová skupina: rodiče s dětmi, náhradní rodiče, prarodiče, děti, rodiče
Pro kolik osob je projekt určen: 12 960 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 501 133 Kč. Náklady jsou hrazeny z Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB (2 %), Úřadů městských částí (2 %), JMK (3 %),
MPSV ČR (33 %), Nadací zahraničních i tuzemských (7 %), Sponzorských darů (5 %), Příjmů
od klientů (5 %) Ostatní zdroje (19 %) a Vlastní zdroje (21 %) a z Odboru zdraví MMB 50 000 Kč (3 %)
určeno na provozní náklady (nájemné).
Náklady na osobu: 116 Kč
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Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Vicinis, z.s.
Spolek Vicinis se zaměřuje na práci s cizinci a podporu lokálních komunit. V rámci podpory lokálních
komunit realizují i druhý projekt: Lesní rodinný klub v Čertově rokli. Prostřednictvím komunitní práce
a edukačních aktivit se soustředí na aktivity, které umožňují efektivnější integraci cizinců do majoritní
společnosti. Jejich aktivity jsou založeny na sdružování rodin podle lingvistického klíče, kdy jako
komunikační jazyk slouží angličtina a aktivity jsou otevřeny dětem a rodičům anglicky mluvícím,
jak Čechům, tak i cizincům. Cílem je poskytnout prostředí, kde se rodiče i děti seznámí navzájem.
Projekt: Workshopy pro rodiče s dětmi
Číslo projektu: R71-22/047
Projekt je zaměřený na organizaci workshopů pro rodiny s dětmi a zejména na anglicky mluvící rodiny
(jak české, tak i rodiny cizinců). Jeho záměrem je poskytnut rodičům formou workshopů mnohem lepší
orientaci v následujících oblastech: zdravé stravování dětí, první pomoc u dětí a děti v online světě (pro
rodiče starších dětí). Dopadem těchto klíčových aktivit bude nejen větší vzdělanost rodičů, ale dojde i
k jejich sociální interakci a díky rodičům cizincům, kteří jsou již v ČR déle i zlepšení úrovně mluvené
angličtiny nových příchozích. Vzdělávací aktivity tvoří chybějící doplněk k bilingvním volnočasovým
aktivitám, které spolek provozuje.
Cílová skupina: rodiny s dětmi (česky i anglicky mluvící)
Pro kolik osob je projekt určen: počet osob 80
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 38 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Ostatních zdrojů
(34 %) a z Odboru zdraví MMB 25 000 Kč (66 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby).
Náklady na osobu: 475 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Rodinné centrum Jasmínka, z.s.
Účelem spolku je podpora mateřství, manželství, rodičovství a zdravých vztahů v rodině. Spolek vytváří
prostor, kde se mohou dospělí i děti realizovat, vzdělávat, bavit se, a přitom trávit čas společně.
Organizace nabízí speciální podporu i rodičům samoživitelům, rodičům a seniorům v krizové životní
situaci. V organizace má každý možnost najít přátele, sdílet svoje radosti i starosti, příležitost ukázat,
co umí, a co v něm je.
Projekt: Podpora samoživitelů na cestě ke zdravému a naplněnému životu
Číslo projektu: R71-22/048
Cílem projektu je tvořit pro samoživitele záchytné a podpůrné sítě v tomto rodinném centru a pomoci
těmto rodičům naplnit jejich základní životní potřeby, aby se nezhroutili psychicky a zdravotně.
Východiskem bude setkávání na podpůrných skupinách, dále bude individualizovaná podpora v rámci
tohoto centra a bude podpora odborníků, kteří mohou samoživitelům hnout se z místa.
Cílová skupina: Rodiče samoživitelé s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: 40 až 50 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 448 200 Kč. Náklady projektu jsou hrazeny z JMK
(11 %), Úřadů městských částí (13 %), Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
(15 %), Sponzorských darů (7 %), Příjmů od klientů (13 %), Ostatních zdrojů (6 %), Nadace zahraniční
i tuzemské (6 %) a Odboru zdraví MMB 130 000 Kč (29 %) určeno na provozní náklady (energie,
materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 11 205 Kč
Projekt: Provoz Rodinného centra Jasmínka
Číslo projektu: R71-22/049
Projekt Rodinné centrum Jasmínka nabízí rodinám tři stěžejní aktivity. První je organizace kroužků a
volnočasových aktivit pro děti, rodiče s dětmi a dospělé. Druhá je zajišťování komunitních akcí pro
rodiny s malými dětmi-hraní deskových her, otevřená herna, Oslavy koloběhu roku, podpůrné skupiny
pro rodiče a děti, bazárky a další. Třetí jsou divadla workshopy, přednášky a semináře pro rodiče
(výchova, péče o tělo, zdraví...). Přínosem projektu je podpora duševního i fyzického zdraví, prevence
izolace rodičů na RD, rozvoj komunity, smysluplná náplň volného času.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: cca 450 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 924 080 Kč. Náklady na projekt
jsou hrazeny z Úřadů městských částí (10 %), Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB (17 %),
JMK (5 %), Sponzorské dary (1 %), Příjmů od klientů (45 %), Vlastních zdrojů (1 %) a Odboru zdraví
MMB 155 360 Kč (17 %) určeno na provozní náklady (materiál, energie, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 2 054 Kč
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Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Ad Fontem, z.s.
Spolek vznikl za účelem podpory rodin a seniorů, zajištění poradenství pro rodiny, seniory a členy
spolku, podávání návrhů a podnětů v oblasti rodinné a seniorské politiky a dalších služeb s tímto
spojených.
Projekt: Komentované procházky a semináře Po stopách rodokmenu.
Číslo projektu: R71-22/050
Cílem projektu je organizace procházek centrem Brna. Procházky jsou aktivitou, při níž jsou účastníci
seznámeni s historií i příběhy města v autentickém prostředí daných lokalit. To vše probíhá poutavou
formou při pobytu na čerstvém vzduchu. Prohlídky probíhají v rámci historického centra města Brna,
kde je vysoká koncentrace památek i historických událostí. Prostřednictvím procházek chce organizace
informovat o možnostech aktivního trávení volného času ve městě. Náročnost i délka tras je vždy volena
s přihlédnutím k možnostem účastníků. Komentované procházky jsou možností aktivního trávení
volného času a slouží k posílení mezigeneračních rodinných vazeb.
Cílová skupina: osoby nad 55 let věku
Pro kolik osob je projekt určen: 40 seniorů/procházka, 35 osob seminář
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 220 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(23 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 170 000 Kč (77 %) určeno
na provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 2 933 Kč
Projekt: Virtuální komentované procházky
Číslo projektu: R71-22/051
Cílem projektu je zprostředkování virtuální prohlídky pro seniory v seniorských domovech a klubech pro
seniory v Brně. Důvodem je zpřístupnit a umožnit seniorům prohlídky míst, kam se třeba běžně
nedostanou. Celkem proběhnou virtuální procházky v 8 seniorských klubech, pro všechny zájemce z
daného klubu. Senioři tak budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si něco nového a zároveň se projít
po známých místech.
Cílová skupina: osoby nad 55 let věku
Pro kolik osob je projekt určen: cca 400 až 800 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 200 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(25 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 150 000 Kč (75 %) určeno
na provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 500 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Okresní organizace Brno-město
Hlavní účel výše zmíněného spolku je sdružovat zdravotně postižené a dlouhodobě chronicky nemocné
se zaměřením na postižené civilizačními chorobami. Organizace eviduje 110 členů s chronickým
onemocněním. Dále organizuje a provádí vzdělávací a jiné aktivity sloužící zájmům zdravotně
postižených občanů. Organizace má 30ti letou tradici.
Projekt: Zůstat aktivní 2022 – kvalitní provoz organizace
Číslo projektu: R71-22/052
Cílem projektu je udržet chod a rozvoj organizace a zajistit kvalifikované osoby ve vedení organizace.
Tím bude zajištěna kontinuita chodu organizace, možnost rozšířit aktivity pro cílové skupiny, celkový
rozvoj organizace a obsluha vyššího počtu zájemců o členství. Projekt přispěje k aktivnímu životnímu
stylu cílové skupiny, realizaci aktivit, bude předcházet sociálnímu vyloučení a přispějí k fyzickému i
psychickému zdraví zdravotně postižených osob. Cílovou skupinou jsou chronicky nemocní lidé
v seniorském věku (7 členů vedení organizace a 110 členů). Projekt se podílí na prevenci sociálního
vyloučení, na sekundární zdravotní prevenci, vede k odpovědnému přístupu ke zdraví, a tím
k prodloužení samostatného života každého člena v jeho domácnosti.
Cílová skupina: chronicky nemocní lidé v seniorském věku
Pro kolik osob je projekt určen: 110 členů
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 198 000 Kč a jsou požadovány
z Odboru zdraví MMB v celé výši 198 000 Kč (100 %) určeno na provozní náklady (služby)
a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 800 Kč
Projekt: Zůstat aktivní 2022
Číslo projektu: R71-22/053
Cílem projektu je udržení a rozšíření nabídky aktivit o jednodenní výlety včetně přednášek a vstupů,
cvičení v bazénu, trénování paměti. Projekt „Zůstat aktivní 2022“ by mohl udržet a rozšířit rozsah
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činností, které jsou následující: 1. Činnost koordinátora a účetní pro realizaci projektu. 2. Pravidelné
schůze výboru OO SPCCH Brno-město 1x měsíčně. 3. Pravidelná setkání členské základny 1x
měsíčně. 4. Rekondiční týdenní pobyt ve vzdálenější destinaci pro cílovou skupinu. 5. Jednodenní výlety
vč. přednášky a vstupu – 4x za rok, každý pro 30 osob cílové skupiny. 6. Cvičení v bazénu s odborným
cvičitelem v rozsahu 20 hodin za rok, 1 hodina pro 10 osob, opakovaná účast. 7. Trénování paměti s
animátorem v rozsahu 20 hodin za rok, 1 hodina pro 10-15 osob, opakovaná účast. 8. Odměny a dárky
pro jubilanty v roce 2022.
Cílová skupina: chronicky nemocní lidé v seniorském věku
Pro kolik osob je projekt určen: 110 členů
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 99 400 Kč a jsou požadovány
z Odboru zdraví MMB v celé výši 99 400 Kč (100 %) určeno na provozní náklady (služby, materiál,
energie) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 904 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Mini školka jarní – dětská skupina z.s.
Hlavní činností a cílem spolku je vytvořit příjemné místo, kde budou poskytovány služby rodinám a
dětem v souladu s hlavní činností spolku. Hlavní činností a účelem spolku je provozování rodinného
centra, organizování dětských programů a rodinných akcí. Dále poskytování vzdělávacích programů,
psychologického a sociálního poradenství. Vedlejší činností spolku je provozování a poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině. Organizace má kapacitu 12 až 20 dětí
Projekt: Provoz organizace
Číslo projektu: R71-22/054
Cílem projektu je umožnit fungování a správný chod školky a zabezpečit provoz organizace, jako je
nájem, mzdy, kancelářské potřeby, základní kancelářské vybavení, tiskové materiály a fungování webu.
Organizace chce pomoci rodinám v okolí lépe skloubit rodinný a pracovní život, naučit děti a podpořit
rodiny ve zdravém životním stylu, který je hlavní prioritou. Tento projekt umožní školné udržet v rozumné
výši, aby bylo dostupné více rodinám.
Cílová skupina: rodiny s dětmi od 2 do 6 let převážně z městské části Maloměřice, Obřany, Vinohrady
a Židenice
Pro kolik osob je projekt určen: 20 dětí
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 3 816 960 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (95 %) a z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (5 %) určeno na provozní náklady (služby, materiál)
a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 190 848 Kč
Projekt: Celoroční zdravý styl ve školce
Číslo projektu: R71-22/055
Cílem projektu je pro rodiny s dětmi trávit společný čas, získat vyšší energii a nápady k aktivitám,
kvalitnímu odpočinku, zdravějšímu organismu na základně kvalitní a vyvážené stravy, zajímavé diskuze
a myšlenky. Projekt se snaží zaměřit na sportovní aktivity zklidňující aktivity, kvalitní stravu, nauku o
třídění odpadu hrou, na podpoření produkce hraček, na četbu knih s tématikou ekologie a např. divoké
zvěře, na vaření s dětmi a další. Skupina dětí má velký vliv na jedince v utváření „co je normální“. Proto
je nutné jim nabídnout i tento směr, a napomoci vytváření zdravých návyků v rodinách od mladých let.
Projekt podporuje ekologickou a environmentální výchovu, zdravou stravu, ekologická zemědělství,
kvalitní hračku s minimem plastů, jógu pro děti. Finanční pomoc výrazně pomůže nesnížit nároky na
kvalitu těchto cílů, a dostupnost péče rodinám.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 6 let z Brna
Pro kolik osob je projekt určen: 12 až 20 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 530 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (62 %) a z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (38 %) určeno na provozní náklady (služby, materiál).
Náklady na osobu: 44 167 Kč
Projekt: Zahrada je půl zdraví
Číslo projektu: R71-22/056
Cílem projektu je opravit zahradu. Organizace chce vyčistit a upravit zahradu, osadit zahradu rostlinami,
keři, stromky a květinami, přidat herní prvky pro děti, zajistit nářadí, lavičky, stůl a stínění, obstarat
sportovní prvky, kompostér, výukové materiály a exkurze.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 6 let z Brna
Pro kolik osob je projekt určen: 12 až 20 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 485 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (59 %) a z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (41 %) určeno na provozní náklady (služby, materiál).
Náklady na osobu: 38 167 Kč

Strana 24 / 67

Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Diecézní charita Brno
Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat a pomáhat lidem,
kteří se ocitli v tíživé a nepříznivé sociální situaci. Organizace zajišťuje především sociální
a zdravotní služby na území JMK a částečně i na území kraje Vysočina. Ve své činnosti vychází
z křesťanských hodnot a klade důraz na profesionální přístup a zachování principů lidskosti. Nabízí
širokou škálu podpory a pomoci: služby seniorům, osoby se zdravotním postižením, lidi bez domova,
osoby sociálně vyloučené a nezaměstnané, ohrožené děti apod.
Projekt: Dobrovolníci podporující aktivní seniory
Číslo projektu: R71-22/057
Cílem projektu je umožnění kvalitního fungování služeb poskytovaných DCHB, díky jejich pomoci mají
možnost rozšiřovat a doplňovat profesionální péči o uživatele, které potkala těžká životní situace. Je pro
organizaci tedy důležité, aby dobrovolníci měli zajištěny kvalitní podmínky pro svoji činnost a ráda by
nyní více prohloubila spolupráci se seniory. Cílem projektu je zajištění osamělým seniorům v
domácnostech přítomnost dobrovolníků v rámci dobrovolnického programu Dobré srdce domů. Dále
možnost zapojení aktivních seniorů do dobrovolnické činnosti v rámci Dobrovolnického centra Diecézní
charity Brno.
Cílová skupina: Senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 13 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 200 000 Kč (100 %). Celkem požadováno z Odboru
zdraví MMB 200 000 Kč (100 %) určeno na mzdové náklady (koordinátoři dobrovolníků).
Náklady na osobu: 15 385 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 3 580 000 Kč.
Pod Holednou Jundrov, z.s.
Účelem organizace je především veřejná prospěšnost, slaďování pracovního a rodinného života,
podpora rodičů s dětmi, podpora péče o děti a vzdělávání dětí v úzkém kontaktu s přírodou, podpora
zdravého životního stylu, přednášky a osvěta, výchova dětí k ochraně životního prostředí, podpora
místních občanu v podílení se na veřejném životě v MČ Jundrov, iniciování aktivit kulturních,
vzdělávacích i sportovních.
Projekt: Sojčata – klubík pro rodiče s dětmi v lese a zahradě
Číslo projektu: R71-22/058
Cíl projektu Sojčata je realizovat pravidelná setkání rodičů s dětmi do 4 let s připraveným tematickým
programem a doprovodnými akcemi. Setkávání proběhnou ve dvou cyklech: jaro a podzim, v rámci
každého období se uskuteční 14 setkání, v četnosti 2x týdně. Stěžejním prvkem pobytu je pobyt
v přírodě, ale také sociální kontakt a přirozené prostředí pro rozvoj osobnosti. Dotace by měla
poskytnout prostředky potřebné k realizaci projektu a umožnit tak rodičům s malými dětmi podílet se na
aktivitách tohoto typu, které v Jundrově dlouhodobě poptávají.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do čtyř let
Pro kolik osob je projekt určen: 40 rodin (80 až 100 osob)
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 156 400 Kč. Náklady jsou hrazeny z JMK (28 %),
Příjmů od klientů (46 %), Úřady MČ (1 %) a z Odboru zdraví MMB 39 600 Kč (25 %) určeno na provozní
náklady (služby, materiál, oprava a údržba) a mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 3 910 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Rezekvítek, z.s.
Z předložených dokumentů vyplývá, že posláním a účelem Rezekvítku je sdružovat občany,
kteří se věnují ekologické (enviromentální) výchově dětí, mládeže i dospělých, ekologii a ochraně
přírody. Účelem spolku je také tyto činnosti realizovat, ať již prostřednictvím členů nebo vlastních
zaměstnanců. Rezekvítek přispívá ke zvyšování pedagogické i odborné úrovně této činnosti
a všestranně své členy v této činnosti podporuje.
Projekt: Barvy z přírody
Číslo projektu: R71-22/059
Seniorům v domovech a jejich zaměstnancům chce organizace ukázat na společných setkáních a
exkurzích pestrost a barevnost přírody. Projekt se zaměří na předávání informací o přírodě, její ochraně
a důležitosti biodiverzity, dále na kontakt s přírodou a přírodními materiály. Setkání a exkurze budou u
účastníků podporovat zlepšení či udržení jejich fyzických, psychických a sociálních dovedností. Cílem
projektu je podpořit aktivní stárnutí seniorů v domovech a umožnit jim přímý kontakt s přírodou a s
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přírodními materiály. Dále předat jim zajímavé a důležité informace o přírodě, jejich zákonitostech,
biodiverzitě a jejím využívání člověkem. Společné aktivity budou podporovat jejich motivace, pozornost,
motoriku a u seniorů reminiscenci.
Cílová skupina: senioři (60+) v domovech a zaměstnanci těchto domovů
Pro kolik osob je projekt určen: minimálně 150 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 336 742 Kč. Náklady jsou hrazeny z Odboru sociální
péče MMB (27 %), Ostatních zdrojů (64 %) a z Odboru zdraví MMB 29 386 Kč (9 %) určeno na provozní
náklady (služby, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 2 245 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Škola příběhem – církevní základní škola
Škola příběhem byla založena v srpnu 2018 jako církevní základní škola a sídlí v Židenicích.
Od svého založení pracuje s místní komunitou prostřednictvím otevřených program pro rodiče a děti,
tematických setkání, společných besed či akcí konaných v návaznosti na svátky a vzácné momenty.
Průběžně spolupracují s Knihovnou Jiřího Mahena, která poskytuje zázemí pro setkávání.
Projekt: Mezigenerační otevřená dílna – ateliér Filigrán IV
Číslo projektu: R71-22/060
Plán projektu Mezigenerační dílny navazuje na tři předchozí roky, kdy projekt probíhal. Po úspěšném
pilotním ročníku v roce 2019 se aktivity ateliéru Filigrán v roce 2020 konaly pouze v omezeném režimu
z důvodu koronavirové krize. V rámci možností by aktivity ateliéru měly pokračovat i v roce 2022 a
nadále rozvíjet spolupráci napříč generacemi při řemeslných a uměleckořemeslných činnostech.
Nabízené aktivity vyplňují mezeru ve výchově dětí, která vznikla v souvislosti se současným životním
stylem. Projekt přímo cílí na budování pevných vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči.
Cílová skupina: rodiny s dětmi předškolního a mladšího věku
Pro kolik osob je projekt určen: 100 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 117 100 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(38 %) a z Odboru zdraví MMB 72 600 Kč (62 %) určeno na provozní náklady (materiál)
a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 171 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Společnost pro ranou péči poskytuje preventivní sociální službu ranou péči pro rodiny s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením. Podpora rodin probíhá v domácím prostředí a je zaměřena
na včasnou podporu rodiny po sdělení závažné zdravotní diagnózy dítěte nebo po předčasném porodu.
Rodinu organizace dále podporuje například v oblasti sociální a ve výběru škol.
Projekt: Týden rané péče
Číslo projektu: R71-22/061
Cílem projektu je, aby rodiny dítěte s postižením žila plnohodnotný, běžný život a měla rovnocenný
přístup ke všem životním příležitostem jako kdokoliv jiný. V rámci kampaně se bude konat mnoho aktivit
jako např. den otevřených dveří, přednášky workshopy a výstavy. Jedná se o službu, která pomáhá
rodinám překonat těžké situace. Cílem Týdne pro ranou péči je informování laické i odborné veřejnosti
o možnostech podpory těchto rodin. Dále posílení interdisciplinární spolupráci napříč příbuznými resorty
sociální práce, sociální pedagogiky a lékařství. Kampaň proběhne také v mediích. Realizace akce bude
zajištěna stávajícími pracovníky.
Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaný postižením
Pro kolik osob je projekt určen: 50 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 50 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Odboru zdraví
MMB 50 000 Kč (100 %) určeno na provozní náklady (služby a materiál).
Náklady na osobu: 1 000 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Večernice z. s.
Hlavní účel výše zmíněného spolku je sdružovat starší ženy, sledující aktivní a zdravý životní styl, aktivní
stárnutí, rekreační sporty, kulturu a vzdělávání. Dále ženy ve znevýhodněných situacích,
které čelí tíživým změnám, způsobeným věkem nebo pohlavím. Večernice podporuje jejich cestu
za zdravím, rekreačním sportováním, kulturou a sebevzděláváním, a dále za fyzickou a ekonomickou
nezávislost. Cílem činnosti spolku je rozvoj kvality odborné pomáhající intervence v oblasti sociální
politiky, sociální práce a lidských zdrojů v ČR. Spolek zprostředkovává kontakty mezi ženami navzájem.
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Také získává materiální a nemateriální podporu pro kvalifikovanou činnost, organizuje kurzy cvičení,
vzdělávání, diskusní setkání a vlastní kulturní a společenské akce.
Projekt: JÓGA PRO BABIČKY v sále a doma, techniky dechu: pomoc ve zdraví i nemoci
Číslo projektu: R71-22/062
Projekt směřuje k obnově sálových cvičení po zlepšení epidemiologické situace, podobně jako v roce
2020 a 2021. Bude umožněna varianta videí umístěných na webu organizace. Starší dámy izolované
doma praktikují “mindfullnis“ podle videa na webu. Má to důraz na vědomé soustředění a sledování
vlastního pohybu. A také přináší to vlastní prožitek bez drahých pomůcek, posílení sebekontroly a
soustředění. Dalším cílem projektu je zhotovení a pokračování v e-booku s návodem na cvičení.
Důležitá je komunikace mezi sebou a neustále.
Cílová skupina: ženy a muži nad 60 let a ZTP
Pro kolik osob je projekt určen: 200
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 100 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(10 %), Příjmů od klientů (10 %), Sponzorských darů (20 %) a z Odboru zdraví MMB 60 000 Kč (60 %)
určeno na provozní náklady (služby, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 500 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Dětský klub Medlánci z. s.
Spolek vznikl v roce 2008 za podpory ÚMČ Brno Medlánky. Hlavní snahou spolku je podpora
komunitního a rodinného života v MČ Brno Medlánky a zejména podpora mladých rodin s malými dětmi.
Cílovou skupinou jsou proto budoucí rodiče, současní rodiče, prarodiče, ale samozřejmě zejména děti.
Dětský klub se zabývá především alternativní péčí o děti v klubu Rosnička a dalšími aktivitami – dětské
kluby, dopolední a odpolední zájmové kroužky, pořádání jednorázových akcí (karneval, mikulášská
besídka, dětský den, ozdravné pobyty pro rodiny s dětmi, příměstské tábory apod.) Další aktivity jsou
nabízeny na ZŠ Hudcova a ve SC Sýpka.
Projekt: SPOLU S DK MEDLÁNCI I V ROCE 2022
Číslo projektu: R71-22/063
Cílem projektu je umožnit dětem i rodičům širokou škálu volnočasových aktivit v blízkosti místa jejich
bydliště. Většina z těchto aktivit bude provozována v novém Centru volnočasových aktivit Jabloňka, na
ulici Jabloňová 11 v Brně Medlánkách, v ZŠ Hudcova a v SC Sýpka. Projekt napomůže zkvalitnit a
výrazně rozšířit nabídku klubu, která se skládá z dopoledních, odpoledních i večerních aktivit a
neopomíjí ani celodenní a jednorázové akce. Projekt pomůže sladit profesní a osobní prostor rodiny,
rozvíjet rodičovské kompetence a vzdělání. Projekt napomůže sladit profesní a osobní prostor rodiny,
pomůže rozvíjet rodičovské kompetence a rozvoj vzdělávání.
Cílová skupina: děti různých věkových kategorií, jejich rodiče a senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 300
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 634 200 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 6 % z celkových nákladů, další náklady jsou hrazeny
z Příjmů od klientů (94 %). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 40 000 Kč určeno na provozní
náklady (nájemné).
Náklady na osobu: 2 114 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Cesta pro děti z. s.
Cesta pro děti je výchovné vzdělávací centrum, které poskytuje široké spektrum služeb rodinám s dětmi.
Nabízejí velký výběr volnočasových aktivit pro děti i dospělé, kteří mají velký zájem
se neustále vzdělávat, rozvíjet svoje schopnosti, pěstovat své koníčky, setkávat se, vzdělávat se,
aktivně trávit volný čas a také se dobře pobavit. Hlavní náplní spolku je provoz předškolního zařízení
pro děti ve věku 2-7 let. Dále spolek nabízí mnoho zájmových kroužků a kurzů angličtiny pro všechny
věkové kategorie a zajišťuje programy pro děti až do večerních hodin. Organizují také příměstské
tábory, semináře, výlety, besedy, sportovní utkání, rukodělné aktivity, divadelní představení a mnoho
dalšího.
Projekt: Udržitelnost provozu Zdravé školičky
Číslo projektu: R71-22/064
Pro zajištění provozu mateřského centra je nezbytné, aby bylo možné zabezpečit vhodné prostory pro
aktivity centra. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií je žádána dotace na podporu úhrady za cenu
energií.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: nelze určit
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Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 100 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(10 %), Příjmů od klientů (30 %), Sponzorských darů (10 %) a z Odboru zdraví MMB 50 000 Kč (50 %)
určeno na provozní náklady (energie)
Náklady na osobu: nelze určit
Projekt: Celoroční aktivity pro rodiny s dětmi ve Zdravé školičce
Číslo projektu: R71-22/065
V průběhu celého roku pořádá Zdravá školička rozmanité akce pro rodiny s dětmi, kterých se účastní
většinou celé rodiny včetně prarodičů dětí. V létě se většina akcí koná na školní zahradě mateřského
centra, ve zbylých obdobích roku je rodinám s dětmi k dispozici klubovna, která slouží kromě těchto akcí
po celý rok každý všední den především ke společnému setkávání. Mnohé rodiny organizaci navštěvují
pravidelně a tato setkávání využívají pro vytváření přátelských vztahů mezi dětmi
a dospělými. Pomáhají tak vybudovat komunitu. Mezi pořádané akce patří např. pohádkové cesta,
hledání pokladu, sportovní odpoledne, divadelní představení pro děti, karneval, lampionový průvod,
lyžařské a cyklistické výlety, oslava MDD, jarmarky, semináře pro rodiče na různá témata z oblasti
rozvoje osobnosti a rodičovských kompetencí s hlídáním dětí, cvičení pro ženy, apod.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: nelze určit
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 200 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(20 %), Příjmů od klientů (10 %), Sponzorských darů (30 %) a z Odboru zdraví MMB 80 000 Kč (40 %)
určeno na provozní náklady (materiál, obnovu vybavení).
Náklady na osobu: nelze určit
Projekt: Zájmové aktivity pro školáky ve Zdravé školičce
Číslo projektu: R71-22/066
Po celý rok, a i o prázdninách mohou ve Zdravé školičce trávit volný čas také školáci. Díky tomu zde
mohou pěstovat svoje zájmy, koníčky a zábavnou formou rozvíjet svoje kompetence. Většina aktivit
probíhá venku, což pomáhá ke zlepšení zdravotního stavu a imunity dětí a také smysluplné trávení
volného času mohou vést k prevenci kriminalita a nežádoucího chování dětí.
Cílová skupina: děti školního věku
Pro kolik osob je projekt určen: nelze určit
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 80 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(6 %), Příjmů od klientů (38 %), Sponzorských darů (6 %) a z Odboru zdraví MMB 40 000 Kč (50 %)
určeno na provozní náklady (materiál, obnovu vybavení).
Náklady na osobu: nelze určit
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Svaz tělesně postižených v České republice z.s., městská organizace
Organizace je zaměřená na všestrannou podporu specifických potřeb a zájmů tělesně i jinak
postižených občanů, bez ohledu na rozsah jejich postižení. Pro spolek je důležitá snaha a ochota být
kdykoliv k dispozici a být otevření pomoci v řešení jakýkoliv problémů či náročné životní situace.
Jedním z dalších cílů je sdružovat osoby s tělesným či jiným postižením a společně aktivně trávit volný
čas. Městská organizace řídí 8 místních organizací, které sdružují své členy. Těmto organizacím i všem
ostatním handicapovaným osobám poskytuje městská organizace metodickou, odbornou, aktivizační a
sociální pomoc.
Projekt: Osamělost seniorů a zdravotně postižených osob
Číslo projektu: R71-22/067
Cílem projektu je pomocí aktivit pro seniory zmírňovat osamělost jako nenaplněnou potřebu kontaktu
s jinými lidmi a pocitem nezájmu o seniory. Cílem je také po sociální izolaci, která vznikla karanténními
opatřeními seniory vrátit zpět do života a zapojit je do mezigenerační výměny vědomostí a zkušeností.
Aktivity se budou směrovat do oblastí sportovních, vzdělávacích, kulturní, rekreační, kdy bude možnost
pro seniory a osoby s tělesným postižením přijít do kontaktu s jinými lidmi, seznámit se, získat
informace, vzájemnou podporu. Podpora bude poskytována jak ambulantně, tak také terénní formou.
Bude individuální i skupinová.
Cílová skupina: tělesně postižení a senioři
Pro kolik osob je projekt určen: nelze určit
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 190 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (69 %), Vlastních zdrojů (16 %) a z Odboru zdraví MMB 28 500 Kč (15 %) určeno
na provozní náklady (služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: nelze určit
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
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ONKA, z. s.
Spolek ONKA založili sami rodiče, kteří si se svými dětmi prošli onkologickou léčbou. Onemocní-li dítě,
je to vždy zátěž pro celou rodinu a jejich blízké, proto je velmi důležité, aby v této chvíli rodina fungovala,
a to jak během léčby, tak i po ní. Cílem spolku je těmto rodinám poskytnou podporu, předejít odloučení
mezi dítětem a rodičem během léčby a zajistit kontakt s rodinami, kteří si procházejí stejnou situací.
V neposlední řadě se spolek snaží pomáhat i těžce zasaženým rodinám, v nichž dítě nádoru podlehlo.
Projekt: Volnočasové aktivity pro rodiny onkologicky léčených dětí
Číslo projektu: R71-22/068
Projekt je zaměřený na podporu partnerských a rodičovských kompetencí a podporuje práci s celou
rodinou za účelem podpory její stability. Jde zejména o různé aktivity připravené pro celé rodiny,
např. sportovní aktivity, jednodenní výlety, výtvarné tvoření, návštěvy kulturních zařízení apod.
Tyto aktivity jsou vždy přizpůsobeny zdravotnímu stavu dětí. Aktivity přispívají k podpoře zdravého
životního stylu, jež napomáhá dětem zmírnit následky onkologické léčby. Spolek zakládá v různých
částech ČR malá regionální centra, kde může docházet ke scházení se rodin, které pocházejí obdobím
léčby onkologicky nemocného dítěte. Tento projekt je zaměřen na rodiny zejména v oblasti podpory
aktivit, pokud se nemůže aktivit zúčastnit nemocné dítě, je možné, aby aktivity navštívili jiní členové
rodiny se sourozenci nemocných dětí. Neboť v rámci péče o nemocné dítě se na ně bohužel někdy
„zapomíná“, není jim věnován takový čas.
Cílová skupina: rodiny onkologicky léčených dětí
Pro kolik osob je projekt určen: vzhledem k povaze projektu nelze určit
Rozpočet projektu: Celková výše nákladů na projekt činí 156 700 Kč. Náklady jsou hrazeny
z Vlastních zdrojů (18 %), Sponzorských darů (19 %) a z Odboru zdraví MMB 98 000 Kč (63 %) určeno
na provozní náklady (služby) i mzdové náklady.
Náklady na osobu: nelze určit
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Lesní klub V Závětří, z. s.
Hlavním účelem spolku je podpora slaďování osobního a pracovního života, podpora životního stylu,
který je šetrný k životnímu prostředí, a kromě dalších poskytování vzdělávání, výchovy a osvěty.
Lesní klub je rodičovskou iniciativou vzniklou za účelem zlepšování kvality volného času rodičů a dětí
předškolního věku. V dubnu 2013 zahájili provoz dětského klubu a v roce 2017 i mateřské školky.
Klub je držitelem certifikace Standardů kvality lesních mateřských školek. Spolek se provozem tohoto
zařízení snaží pokrýt zvýšenou poptávku především v lokalitě Kamechy, přičemž je zaměřen na děti
vyžadující individuální přístup a děti mající výživová omezení.
Projekt: Příměstské tábory v lesním klubu V Závětří
Číslo projektu: R71-22/069
Předmětem projektu je vybavení, spotřební materiál a pronájem zázemí na desátý ročník příměstských
táborů o letních prázdninách 2022. Proběhne 10 příměstských táborů, vždy pro 18 dětí od 3 do 7 let
nebo 20 míst pro děti od 7 do 11 let. Zaměří se mj. na děti s výživovými omezeními (bezlepková strava,
bezvaječná strava, bez mléčná strava apod.). Každý turnus táborů bude všestranně rozvíjet schopnosti
dětí a je přizpůsoben jejich věku. Zahrnuje široké spektrum činností včetně rozvoje slovní zásoby i
vyjadřovacích schopností, hru individuální i ve skupině, a především pohyb v přírodě na čerstvém
vzduchu.
Cílová skupina: děti předškolního a mladšího školního věku
Pro kolik osob je projekt určen: 200 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 66 515 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(25 %) a z Odboru zdraví MMB 49 886 Kč (75 %) určeno na provozní náklady (nájemné, spotřební
materiál).
Náklady na osobu: 333 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Modrá linka, z. s.
Modrá linka, z.s – již od roku 1994 poskytuje kvalifikovanou krizovou intervenci a pomoc v obtížných
životních situacích. Zejména se jedná o pomoc v oblastech osobních a rodinných vztahů, při školní
neúspěšnosti, šikaně, ale také při týrání, zanedbávání či pohlavním zneužívání. Organizace provozuje
telefonickou krizovou pomoc – Linku důvěry a osobní poradnu. Obě služby poskytují anonymní,
bezpečný a snadno dostupný prostor, kde klienti hledají útočiště, radu a pomoc.
Linka důvěry naplňuje smysl nízkoprahovosti a dostupnosti a od 1.1. 2022 bude realizována nonstop.
V rámci projektu poskytujeme tyto klíčové aktivity: telefonická, chatová, e-mailová, skypová krizová
pomoc. Jedná se o registrovanou sociální službu §55 108/2006 Sb. Osobní poradna je poskytována 1x
týdně a jedná se o přemostění od krizové pomoci k dlouhodobé pomoci, na kterou v dnešní době lidé
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čekají velmi dlouho. zaměřili jsme se také na pomoc rodinám v situacích rozvodu a rozchodu, aby
dopady na dítě byly co nejmenší. Modrá linka se zaměřuje také na podporu profesionálů (vzdělávání a
supervize), ale také na oblast prevence v oblasti krizových situací.
Projekt: Podpora rodiny skrze výukové programy
Číslo projektu: R71-22/070
Projekt navazuje na priority výzvy a již byl úspěšně realizován v roce 2019. Jedná se o preventivní
aktivity, které napomáhají zúčastněným dětem k pochopení důležitosti rodiny. Co vytváří rodinu rodinou
a co je důležité pro její fungování. Vzhledem k poslání organizace také dochází k poukazování na to,
co do rodiny nepatří, co je za hranou pro bezpečí v rodině. Ale také jak je možné se k této situaci
postavit, kde hledat pomoc. Skrze výukové programy se dostanou dětem informace a zážitky v této
důležité problematice, což mohou využít v osobním případě nebo jako podporu pro své kamarády a jiné
rodiny. V rámci projektu je v plánu realizace 50 programů, jeden pro 20 dětí.
Cílová skupina: Děti na 2.stupňi základních škol.
Pro kolik osob je projekt určen: 1000 osob (zjištěno na základě telefonátu s ředitelkou Modré linky, z.s.
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 110 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů od
klientů (20%) a z Odboru zdraví MMB 88 100 Kč (80%) určeno na mzdové náklady (lektory).
Náklady na osobu: 110 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Česká unie neslyšících, z. ú.
Česká unie neslyšících poskytuje sociálně aktivizační služby pro osoby se ztrátou sluchu po celém
území města Brna již od roku 1990. Celkový počet uživatelů sociálně aktivizační služby České unie
neslyšících, pobočka Brno, je přibližně 60 osob se ztrátou sluchu. Jedná se o osoby všech věkových
kategorií, z majoritní části jde o maminky s dětmi a o seniory.
Projekt: Přednáškový cyklus „Bezpečně ve zprávách a na internetu“
Číslo projektu: R71-22/071
Předložený přednáškový cyklus o mediální bezpečnosti pro osoby se ztrátou sluchu, především pro
seniory, kteří jsou ohroženi jak z hlediska důvěry ve vše, „co je psáno, to je dáno“ a také neznalosti
mediálního světa. V projektu se kvalifikovaní lektoři Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák a Bc. Ladislava
Blažková budou zabývat jak bezpečností na internetu, tak orientací v mediálním světě.
Realizováno bude 15 přednášek, jejichž přípravu i prezentaci budou mít v pracovní náplni dva výše
zmínění lektoři. Jedna přednáška bude mít kapacitu max.15 osob.
Cílová skupina: osoby se ztrátou sluchu, zejména senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 225
Rozpočet projektu: Celková náklady na projekt činí 13 000 Kč, hrazeno bude z Ostatních (15%) a z
Odboru zdraví MMB je požadováno 11 000 Kč (85%) určeno na mzdové náklady (lektory).
Náklady na osobu: 50 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Spolek Čiperové, z. s.
Spolek se zaměřuje hlavně na pořádání aktivit pro rodiny s dětmi. Jeho hlavním cílem je nabídnout
všem věkovým kategoriím možnost trávit čas aktivně v rámci svých možností a co nejvíce spolu. Mezi
pořádané aktivity patří cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro rodiče i prarodiče, pobytové i příměstské
tábory, např. s plaváním.
Projekt: Pobyty pro rodiny s dětmi
Číslo projektu: R71-22/072
Cílem projektu je nabídnout rodinám možnost společně strávit týden v přírodě s aktivním programem,
který je sestavován tak, aby co nevíce vyhověl potřebám a zájmům rodin a vedl k získání nových
dovedností, poznání nových míst, a hlavně napomohl k podpoře rodinné pospolitosti.
Cílová skupina: prarodiče, rodiče a jejich děti
Pro kolik osob je projekt určen: 80 osob
Rozpočet projektu: Celková náklady na projekt činí 109 740 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(18 %), z Příjmů od klientů (32%) a z Odboru zdraví MMB 54 940 Kč (50 %) určeno na provozní náklady
(pronájem, ubytování, stravování, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 370 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje a poskytuje
zájmové vzdělávání. Účastníky tohoto vzdělávání jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci,
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zákonní zástupci nezletilých účastníků. DDM realizuje zájmové aktivity na 12 místech v rámci města
Brna. V době letních prázdnin jsou realizovány příměstské tábory a také pobyty pro rodiny s dětmi
a prarodiče. V loňském roce se konalo 98 táborů, kterých se zúčastnilo 2198 osob
Projekt: Prázdniny třech generací
Číslo projektu: R71-22/073
Cílem projektu je nabídka a realizace týdenních táborových aktivit pro rodiče a prarodiče s dětmi
v letním i zimním období-9 táborů pro cca 550 účastníků. Aktivity se zaměřují na podporu rodinného
soužití, dobrých mezilidských vztahů, zdravého životního stylu, aktivní relaxace a získávání nových
zkušeností, dovedností a vědomostí pomocí individuálního a profesionálního přístupu lektorů.
Organizace dbá na protiepidemická opatření. Využití dotace je zaměřeno na obnovu sportovního
vybavení, her a materiálu ke tvoření, dezinfekční prostředky a zajištění bezpečné a kvalitní činnosti.
V roce 2022 je plánováno zorganizovat celkem 9 táborů – 3 zimní a 6 letních pobytů v přírodě.
Cílová skupina: rodiče, prarodiče a děti
Pro kolik osob je projekt určen: 550
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 1 680 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 4 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z JMK (8 %) a Příjmy od klientů (88%). Celkem požadováno z Odboru zdraví MMB 70 000 Kč (4 %)
určeno na provozní náklady (materiál).
Náklady na osobu: 3 055 Kč
Projekt: Akce pro seniory
Číslo projektu: R71-22/074
Cílem projektu je realizace aktivit pro občany v seniorském věku s cílem osvojit si zásady zdravého
životního stylu, využívat nabídku volnočasových aktivit DDM Helceletky pro tuto věkovou kategorii.
Nově připravovanými aktivitami bude organizace navazovat na aktivity s cílem prevence sociální
izolace. Pokud se současná situace nezlepší, plánuje DDM Helceletka přesunout aktivity a veškerý
program do on-line prostředí.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 1 200
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 70 000 Kč. Výše požadované finanční dotace
z rozpočtu města Brna na tento projekt tvoří 71 % z celkových nákladů. Další náklady jsou hrazeny
z Vlastních zdrojů (29%) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 50 000 Kč (71 %) určeno na provozní
náklady (materiál).
Náklady na osobu: 60 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Rodinné centrum Pastelka, z.ú.
Hlavní činností ústavu je realizovat aktivity a poskytovat služby sloužící k prevenci sociálně
patologických jevů společnosti, k prevenci sociálního vyloučení rodičů, na podporu sladění pracovního
a rodinného života jako provoz zařízení péče o děti, příležitostné krátkodobé hlídání, dětské skupiny,
mikro jesle nebo příměstské tábory, poskytovat odborné vzdělávací aktivity /kurzy, semináře,
workshopy/ pro veřejnost v oblasti výchovy, péče o dítě, zdravého životního stylu, v oblasti rozvoje
osobnosti jednotlivých členů rodiny, poskytovat odborné vzdělávací aktivity /kurzy, semináře,
workshopy/ na podporu zdravých partnerských i manželských vztahů a posilování rodičovských
kompetencí, organizovat zájmové kroužky a volnočasové aktivity pro jednotlivé členy rodiny apod.
Projekt: Réva 2022
Číslo projektu: R71-22/075
Cílem projektu je realizovat rozmanitý a smysluplný program pro seniory v Líšni. V maximální míře
se snaží o využití seniorských životních zkušeností pro mladší generace. Snahou aktivit projektu je
upozornit obyvatele Líšni na nutnost a užitečnost úsilí věnovanému podpoře seniorů, podpořit a vytvořit
podmínky pro mezigenerační spolupráci a vytvořit důvěru mezi zapojenými líšeňskými organizacemi a
seniory a tím zajistit úspěšnou budoucí spolupráci. Tento projekt zaštituje MČ Brno – Líšeň. Mezi
konkrétní aktivity projektu budou exkurze na zajímavá místa, ke kterým bude patřit např. Městské
divadlo s průvodcem, Židovské muzeum s přednáškou o židovských zvycích, výstava betlému aj. Další
aktivitou v průběhu projektu budou vycházky s profesionálním průvodcem např. do arboreta nebo
vycházka po brněnských kavárnách let minulých. V dispozici pro klienty bude také Občanská poradna,
Pc poradna a léková poradna. Klienti budou moci navštěvovat manuální dílny, rehabilitační cvičení,
jazykové kurzy, budou probíhat klubová setkání a přednášky na různá témata. Ve spolupráci s RC
Pastelka budou realizovány mezigenerační programy.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: nelze určit
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 955 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadů
městských částí (63 %), Vlastních zdrojů (21 %), Ostatních zdrojů (5 %), Příjmů od klientů (1%) a z
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Odboru zdraví MMB 95 000 Kč (10 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby) a na mzdové
náklady.
Náklady na osobu: nelze určit
Projekt: Pastelka 2022
Číslo projektu: R71-22/076
Projekt Pastelka 2022 zahrnuje činnosti Rodinného centra Pastelka, které budou realizovány
v roce 2022. Předpokládá se, že klientům centra bude nabídnuto 15 kurzů pro rodiče s dětmi, 3 kurzy
pro děti, 6 kurzů pro dospělé, 1 kurz pro seniory, 3 přednášky pro rodiče na téma výchova a zdravý
životní styl, 6 turnusů příměstského tábora a 4 jednorázové akce. Celkově plánuje centrum oslovit
cca 3000 klientů. Vzhledem k současné situaci nemohou odhadnout, jak moc se budou měnit požadavky
klientů na služby, ale předpokládají, že chuť se setkávat a sdílet bude ještě větší.
V každém případě jsou připraveni reagovat na případné změny.
Cílová skupina: celé rodiny s malými dětmi nebo jejich členové
Pro kolik osob je projekt určen: cca 2000 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 010 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadů
městských částí (8 %), Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (2 %), JMK (4 %), Sponzorských darů
(5 %), Příjmů od klientů (1 %), Vlastních zdrojů (15%), Ostatních zdrojů /59%) a z Odboru zdraví MMB
65 000 Kč (6 %) určeno na provozní náklady (materiál) a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 505 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně vznikla v roce 1918 a je veřejnou vysokou školou. Univerzita má pět fakult
a jeden vysokoškolský ústav – Institut celoživotního vzdělávání. Součástí vysokoškolského ústavu je i
Oddělení vzdělávání seniorů v rámci něhož, od roku 2003 funguje Univerzita třetího věku.
Ta nabízí zájmové vzdělávání občanům ČR, zejména seniorského věku. Univerzita třetího věku má
pravidelně cca 800 studentů v Brně a cca 400 posluchačů na pobočkách. V roce 2019 vznikla
za podpor MMB na stejném pracovišti Mezigenerační univerzita MENDELU, jejímž cílem
je podporovat pozitivní vztahy mezi prarodiči a vnoučaty, a to prostřednictvím vzdělávacích
i volnočasových aktivit.
Projekt: Mezigenerační univerzita MENDELU
Číslo projektu: R71-22/077
Cíl projektu je podpořit mezigenerační aktivity, soudržnost ve společnosti a snížit mezigenerační
propast. Projekt bude i nadále přispívat k výše uvedenému, a to prostřednictvím realizace dalšího
ročníku Mezigeneračního vzdělávacího programu určeného prarodičům a vnoučatům v rámci
Mezigenerační univerzity MENDELU v Brně. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci celého města
i Jihomoravského kraje.
Cílem projektu je umožnit prarodičům i jejich vnoučatům (ve věku 9-13 let) společně symsluplné trávení
volného času, sdílení znalostí a dovedností mezi generacemi podpořené realizací programu na
univerzitní půdě, zvýšení porozumění mezi oběma generacemi, posílení vzájemných, potažmo
rodinných vazeb, podpora aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce a rozvoj lidského a sociálního
potenciálu. Bude realizováno 6 lekcí (kdy 1 lekce=6 vyučovacích hodin)
Cílová skupina: prarodiče s vnoučaty
Pro kolik osob je projekt určen: 40 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 299 800 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (18 %), Vlastních zdrojů (23 %) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 175 400 Kč (59 %)
určeno na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 7 495 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sdružení Petrov, z.s.
Sdružení Petrov, z.s. je organizace, která se od svého počátku v roce 1993 věnuje práci s dětmi a
mládeží. Hlavním posláním spolku je výchova, vzdělávání a rozvoj dětí a mládeže. Organizace vede
také k aktivnímu zapojení dětí a mládeže do dění ve svém okolí a ke smysluplnému trávení volného
času. Činnost spolku probíhá pod vedením místních dobrovolníků z řad středoškolských,
vysokoškolských studentů či pracující mládeže nebo dospělých. Probíhají pravidelná setkávání,
zájmové aktivity, společenství mládeže, krátkodobé akce, organizace dětských letních i příměstských
táborů a aj.
Projekt: Valentinská pouť 2022
Číslo projektu: R71-22/078
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Projekt realizuje ke svátku svatého Valentina již po jedenácté pouť, která se uskuteční v kostele svatého
Michala v Brně. Součástí poutě budou přednášky a hudební vystoupení. Ze zkušeností z předchozích
let se ukázalo, že během akce mezi návštěvníky vzniká povědomí o Národním týdnu manželství.
Tato pouť oslovuje mladé nezadané páry, které spolu chodí, ale také i páry, které spolu žijí již několik
let v manželství.
Cílová skupina: mladí ve věku 18-30 let
Pro kolik osob je projekt určen: 300 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 31 200 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(26 %), a z Odboru zdraví MMB je požadováno 23 000 Kč, což tvoří 74 % z celkových nákladů určeno
na provozní náklady (služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu:104 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Biskupství brněnské
Žadatel zajišťuje činnost římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Zastřešuje různé sekce,
které pod biskupství spadají, a které se ve své činnosti věnují různorodým cílům a aktivitám směřujícím
k podpoře: jednotlivců, dětí, mládeže, seniorů, nemocných, rodin a společnosti
a k naplňování jejich hodnot. Mezi úkoly Římskokatolické církve patří mimo jiné podporovat a iniciovat
projekty, které do života společnosti vnášejí hodnoty, které napomáhají životu všech lidí, ale zvláště
pomoc lidem, jakkoliv potřebným.
Projekt: Tajemství partnerských vztahů
Číslo projektu: R71-22/079
Na základě zkušeností z předchozích kurzů „Tajemství partnerských vztahů“ proběhne na jaře další
kurz ve formě 6 setkání pro mladé od 18-30 let, zaměřené na partnerské vztahy, vzájemnou komunikaci,
chápání sexuality, založení rodiny, převzetí rodičovské role a její naplňovaní, cesty
k dobrému manželství jako celoživotnímu závazku, posílení rodinného klimatu v ČR. Setkání budou
bezplatná, uskuteční se pravidelně 2x měsíčně, v období březen-prosinec 2022, každé v délce trvání 3
hodiny. Obsahem budou přednášky s workshopy ve skupinách pod vedením odborných lektorů
a v nabídce jsou také individuální konzultace.
Cílová skupina: mladí ve věku 18-30 let
Pro kolik osob je projekt určen: 1 skupina maximálně 40 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 36 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(25 %), a z Odboru zdraví MMB je požadováno 27 000 Kč, což tvoří 75 % z celkových nákladů určeno
na provozní náklady (služby, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 900 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Líšeňský zkrášlovací spolek, z.s.
Líšeňský zkrášlovací spolek, z.s. je spolkem dobrovolníků, kteří uskutečňují programy zaměřené
především na aktivní setkávání a mezigenerační aktivity – podporu zdravého životního stylu. Pořádáním
akcí sportovního, společenského a vědomostního charakteru pro všechny věkové skupiny se snaží o
zvyšování kvality života nejen uvnitř rodiny. Zapojením osamělých seniorů podporují jejich začlení do
společenského dění a tím dochází ke zkvalitnění jejich života. Jde o způsob jak navázat nové přátelství
s jinými obyvateli Brna různých věkových kategorií, což vede ke zlepšení psychiky u seniorů a snižuje
to pomoci osamělosti a nepotřebnosti.
Projekt: Spolu bez překážek – to dáme
Číslo projektu: R71-22/080
Projekt navazuje na již proběhlé projekty z minulých let. Ve všech projektech se prolíná mezigenerační
aktivizace při plnění úkolů. Tento projekt je zaměřen jak na rodiny s dětmi všech věkových kategorií, tak
také oslovuje osamělé seniory, aby se zapojily do společenského a rodinného života. Je koncipován ne
jako pouhé setkání, nýbrž aktivním zapojením do spolupráce s úplnými rodinami při splnění úkolů
sportovním, znalostních nebo kulturně výtvarných dochází k navázání nových kontaktů. Projekt je
plánovaný jako putovní tak, aby byl lehce dostupný pro všechny obyvatele Brna. Půjde o opakovaná
celodenní setkání, kde budou soutěžit jednotlivé generace společně, a nebo proti sobě, aktivity budou
uzpůsobeny věku.
Cílem akce je dosáhnout jednak většího procenta času stráveného společně se svojí rodinou, ale také
navázání přátelství napříč generacemi.
Cílová skupina: všechny věkové kategorie, rodiny i osamělý senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 400
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 150 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(7%), Sponzorských darů (43%) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 75 000 Kč, což tvoří 50%
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z celkových nákladů určeno na provozní náklady (materiál) a mzdové náklady (lektorné).
a mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 375 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Epona z. s.
Předmětem činnosti spolku jsou sociální a zdravotní služby, spojené s využitím koní a pobytem
v přírodě, posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny, pomoc rodinám, které pečují o zdravotně
nebo jinak znevýhodněné děti a mládež, podporovat socializaci a všestranný rozvoj osob
se specifickými potřebami. V Epona, z.s. působí již 14 let rodinné centrum Koníček, kde se scházejí
rodiny, jak se zdravými, tak s postiženými dětmi.
Projekt: Jsme spolu
Číslo projektu: R71-22/081
Cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí klientů RC v obtížných životních situacích,
zejména rodiny, kde nemoc dítěte představuje zátěž pro všechny členy rodiny. Program je vytvořen pro
rodiče i děti, některé činnosti mohou provádět společně, některé samostatně. Pro děti jsou připraveny
aktivity, které zohledňují individuální potřeby a preference jednotlivců, pro rodiny jsou připravovány
společné akce. Náročnost péče o děti s postižením je dlouhodobou zátěží, která se odráží v rodinném
klimatu.
Projekt bude rozdělen na dva hlavní programové bloky. První blok „Neobyčejný kamarád“, který
zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních dovedností. Zahrnuje v sobě prvky hiporehabilitačních technik. Veškeré
činnosti probíhají s ohledem na zdravotní stav dětí s postižením. Program je určen pro rodiny s dětmi
s individuálními potřebami. Bude probíhat 3 x týdně 2 hodiny. Celkem 30 hodin. Druhý programový blok
je tzv. motivační „Kdo jsem já“ a zaměřuje se na osobní rozvoj rodičů. Program je kombinací aktivit
koučinku v interakci s koněm. Hlavním nástrojem osobního poznání s asistencí koně je konkrétní
prožitek. Programu se bude účastnit 15 rodin. Po dobu práce s rodiči bude pracovnicí spolku postaráno
o děti. Důležitou roli hraje setkávání rodin se zdravými i postiženými dětmi. Pro rodiny budou
připravovány společné akce – pravidelné setkávání rodin u grilování, besídky. Po dobu rodinných
setkání bude k dispozici tým asistentů, kteří poskytují během činnosti potřebnou míru dopomoci dětem
s postižením.
Cílová skupina: Rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: pro 65 rodin
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 150 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(13%), Sponzorských darů (13%), Příjmů od klientů (40%) a z Odboru zdraví MMB
je požadováno 50 000 Kč, což tvoří 34 % z celkových nákladů určeno na mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 2 307 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Liga vozíčkářů, z.ú.
Liga vozíčkářů je zaměřena na podporu lidí se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci,
volném čase a při řešení obtížných situací, tak aby mohli žít podle svých představ. Liga vozíčkářů vznikla
v roce 1990 a patří tak k nejdéle působícím organizacím v regionu v oblasti začleňování osob
se zdravotním postižením do společnosti. Aktivity, které organizace vyvíjí, slouží nejen hendikepovaným
osobám, ale i seniorům, rodinám i jiným pečujícím osobám.
Projekt: Pomáhám tobě i sobě
Číslo projektu: R71-22/082
Cílem projektu je zapojení seniorů do aktivit Ligy vozíčkářů, z.ú. a navázání nových vazeb s klienty ligy.
Senioři budou pravidelně docházet na předem stanovený program, který bude vycházet ze zájmů cílové
skupiny a bude se konat Ligy vozíčkářů anebo v divadle Barka. Pravidelnými aktivitami senioři vyplní
svůj volný čas a lépe se začlení do společnosti. Kontaktem s hendikepovanými mohou senioři získat
zpět důležitý pocit potřebnosti a užitečnosti a najít novou životní motivaci. Aktivity budou nastaveny tak,
aby byly atraktivní pro obě sociální skupiny. Jednou z aktivit, které se budou moci účastníci programu
věnovat bude docházet na divadla Barka a tam působit jako uvaděči anebo šatnáři. Dílčím cílem
projektu je zapojit seniory do dění v Centru denních služeb, kam docházejí klienti. Senioři by tam mohli
být účastníky anebo jako organizátoři – lektory, kteří by klientům svoje dovednosti a znalosti mohli
předávat v tematických aktivitách jako je např. práce se dřevem/keramikou/vlnou.
Cílová skupina: senioři a klienti Ligy vozíčkářů
Pro kolik osob je projekt určen: cca 10 seniorů a klienti Ligy vozíčkářů
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Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 108 948 Kč. Náklady jsou hrazeny
ze Sponzorských darů (21 %) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 77 774 Kč, což tvoří 71 % určeno
na provozní náklady (materiál, energie, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 089 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
ADRA, o.p.s.
ADRA, o.p.s. je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa.
V České republice pracuje od roku 1992. Koordinuje 15 dobrovolnických center v 8 krajích. Vyhledává
potřebné (osamocené, nemocné) a spojuje je s dobrovolníky, kterým tímto poskytuje smysluplnou
činnost. Dobrovolníci jsou občané všech věkových kategorií a sociálních statutů. Působí v sociálních i
zdravotnických zařízeních, domácnosti u seniorů, u pěstounských rodin apod. Adra také provozuje
charitativní obchůdky a sociální šatníky. Realizuje v zahraničí humanitární pomoc a zajišťuje přes
dobrovolníky praktickou pomoc při mimořádných událostech jako jsou např. povodně anebo jiné živelné
katastrofy.
Projekt: Rozvoj dobrovolnictví pro seniory v Brně
Číslo projektu: R71-22/083
Cílem projektu je rozvíjet dobrovolnictví v Brně v oblasti zdravotně-sociální péče v souladu
s Komunitním plánem města Brna a akreditací udělenou MV. Dobrovolníci jsou pro klienty společníky,
kteří je vytrhují ze samoty a stereotypu. Dobrovolnictví bude probíhat v domácnostech osamělých
seniorů a v Domovech pro seniory. Organizace pokračuje v projektu Setkávárna
(kavárna zdravotnických studentů na uzavřených odděleních DpS). K dobrovolnictví jsou cíleně zváni
aktivní seniory, kteří tak zůstávají pro společnost užiteční a zlepšuje se kvalita jejich života.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 250 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 640 735 Kč. Náklady jsou hrazeny z Odboru sociální
péče (16 %), MPSV ČR (13 %), MV ČR (16 %) Zahraničních i tuzemských nadací (16 %), Sponzorských
darů (20 %) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 102 660 Kč, což tvoří 16 % z celkových nákladů
určeno na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 2 563 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
FRANK BOLD KIDS, z.s.
Hlavní aktivitou spolku je provoz Lesního klubu Medlánka v Brně – Medlánkách. LK poskytuje již od
roku 2016 výchovně-vzdělávací péči pro děti od 3 do 6 let. Specifikem LK je zaměření činnosti na tělesný
a dušení vývoj dětí pohybem v přírodě. Spolek vedením LK naplňuje cíle jako je aktivní slaďování
rodinného a pracovního života, podporu zdravého životního stylu možností každodenního pohybu na
čerstvém vzduchu, zapojením rodičů do chodu školky buduje společenství, kterým děti vidí svoje rodiče
přispívat ke společnému dílu a jelikož se děti učí nápodobou, pak v nich probudí k odpovědnosti za věci
sloužící pro všechny.
Projekt: Lesní klub Medlánka zapojuje rodiče
Číslo projektu: R71-22/084
Cílem projektu je rozvoj užší spolupráce s rodiči dětí navštěvující LK Medlánka. Snahou je díky finanční
podpoře těch aktivnějších z nich stimulovat trvale věrnou komunitu rodičů, kteří se aktivně zapojují
do činnosti spolku. Jsou to maminky na mateřské a rodičovské dovolené, tatínci většinou s pružnou
pracovní dobou i plně pracující rodiče, kteří ve svém volném čase prací pro spolek obohacují svůj
profesní i rodinný život a prarodiče. Děti díky tomuto přístupu vnímají školku jako rozšířenou rodinu.
Rodičům a prarodičům je zapojení umožněno v několika rovinách, a to jak pravidelnou spoluprací
formou DPP, pravidelnou dobrovolnickou spoluprací, nepravidelnou činnosti formou brigády,
koordinování slavností, asistencí při výletech a vnášením svého know how a podílení se na řešení
situací při společných schůzkách a poradách
Cílová skupina: rodiče dětí navštěvující LK a jejich příslušníci.
Pro kolik osob je projekt určen: 90 osob (30 dětí + 60 zapojených rodičů)
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 124 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů od
klientů (52 %) a z Odboru zdraví MMB 60 000 Kč (48 %) určeno na provozní náklady (materiál, služby,
oprava a údržby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 377 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
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Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Salesiánské středisko pořádá v rámci své činnosti pravidelné, příležitostné, pobytové, víkendové,
vzdělávací a další akce. Hlavní činnost Salesiánského střediska je nabízena ve čtyřech základních
oblastech, mezi ty se řadí Klub maminek, zájmově vzdělávací kroužky a otevřený klub a křesťanská
výchova. Zájmově vzdělávací kroužky jsou nabízeny každý všední den v oblasti keramické, pohybové,
jazykové, mediální, dramatické, technické, kreativní, hudební a v dalších oblastech. Klub maminek
nabízí pravidelné a příležitostné aktivity pro rodiče s předškolními dětmi od 1 do 6 let.
Projekt: Klub maminek SaSM 2022
Číslo projektu: R71-22/085
Projekt Klub maminek nabízí maminkám a jejich předškolním dětem od 1 do 6 let zájmové kroužky.
Kroužky se zaměřují na spolupráci maminky s dítětem. Společně prožívané aktivity vedou
k prohlubování vzájemného vztahu maminky a dítěte.
Cílem je rozvoj dovedností a znalostí dětí, což vede u dětí k jejich správnému vývoji. Projekt má za cíl
i poskytnutí příjemných prostor, kde se maminky mohou cítit dobře, přijaté a navazovat s ostatními
maminkami přátelské vztahy, a tak zabraňovat sociálnímu vyloučení a osamocení maminek. Kroužky
nabízí aktivity: pohybové, výtvarné, hudební i jazykové.
Cílová skupina: rodiny s předškolními dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: 300 dětí s rodiči
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu 1 727 519 Kč. Náklady jsou hrazeny
z Příjmů od klientů (37 %), Sponzorských darů (3 %), MŠMT (50 %) a z Odboru zdraví MMB je
požadováno 180 000 Kč, což tvoří 10 % z celkových nákladů určeno na provozní náklady (materiál)
a mzdové náklady.
Náklady na rodinu: 1 920 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sdružení aktivní babičky a dědečci, z.s.
Sdružení vzniklo v roce 2013, ale již předtím pořádali veřejná vystoupení s módními přehlídkami
a programem, na jehož realizaci se podílely všechny generace. Již dlouho naplňují pozitivní
mezigenerační soužití v okruhu přátel a příznivců. Mají dlouholeté zkušenosti s komunikací
s veřejností a médii. Zaměřují se na zdravý životní styl, společná setkání a veřejné prezentace
s pohybem, rozvoj a vzdělávání, zdravé vaření. Činnost spolku se zaměřuje aktivitami, které se zabývají
prevencí demence. Záměrem je co nejdelší udržení svěžesti těla a ducha. Spolek se zaměřuje na
podporu zdraví a dobrých vztahů v rodině se zaměření na aktivity pro seniory a jejich rodiny.
Projekt: ZDRAVÁ RODINA=SETKÁVÁNÍ+HUMOR+POHYB
Číslo projektu: R71-22/086
Projekt je zaměřený na poskytnutí příležitostí a předání praktických a metodických návodů
na prohloubení vzájemných rodinných vztahů. Podporuje také propagaci zdravého životního stylu
a tradičnějších vztahů v rodinách. Rozvíjení mezigenerační solidaritu a vzájemnou toleranci, která
napomáhá lepšímu začlenění seniorů do společnosti. Pořádané akce umožní seniorům a rodinám získat
nové společné zážitky a vzájemně se obohatit. Mezi akce budou patřit různé workshopy, semináře,
venkovní pohybové aktivity, hodiny tance, zpěvu, módní přehlídky, Spolek svojí činností rozšiřuje
nabídku aktivit pro zdravý životní styl, nabízí aktivity jako jsou nácviky a ukázky „zábavného a zdravého“
trávení volného času v rodině, informuje o „levných a přirozených“ možnostech, jak se věnovat sportu,
hrám, relaxaci.
Cílová skupina: senioři, rodiny, seniorské kluby a neziskové organizace v Brně
Pro kolik osob je projekt určen: počet osob není omezen
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 141 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadů
městských částí (14 %), Vlastních zdrojů (9 %), Zahraničních a tuzemských nadací (7 %) a z Odboru
zdraví MMB je požadováno 99 000 Kč, což tvoří 70 % z celkových nákladů určeno na provozní náklady
(materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: nelze vypočítat
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, příspěvková organizace
Lipka je školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Ve svých aktivitách má široký
záběr – od výukových programů pro děti, přes kurzy pro seniory a širokou veřejnost až po vzdělávání
pedagogů. Každoročně připravuje množství aktivit pro rodiny s dětmi. Posláním Lipky je enviromentální
vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých směřující k osvojování enviromentálně
příznivějších způsobů života.
Projekt: Spolu s Lipkou 2022
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Číslo projektu: R71-22/087
Cílem projektu je posílit rodinné vazby a přispět k harmonickému chodu domácnosti pomocí zájmových
kroužků, táborů a dalších aktivit pro děti různého věku v doprovodu rodičů. Aktivity jsou orientovány na
společné sdílení zážitků a vzájemnou spolupráci. Tyto společně strávené chvíle prohlubují vztah mezi
pra/rodičem a dítětem. Spoluobčanům se specifickými potřebami vzniklými i vlivem stáří, případně
rodinám s dětmi organizace nabízí relaxaci v prostředí přírody zahrady s terapeutickými prvky.
K harmonickému fungování rodin. Aktivitami v rámci tohoto projektu budou zájmové útvary (setkání),
které proběhne minimálně 30x za rok, poté také výpravy (jednodenní i vícedenní) a příměstské a
pobytové tábory. Dotace bude využita k tomu, aby bylo možné lépe zajistit pra/rodičům s dětmi cenově
přijatelné trávení společného času při různých činnostech.
Cílová skupina: děti a jejich rodinní příslušníci
Pro kolik osob je projekt určen: 200 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 233 590 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(13 %), JmK (32 %), Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (13%) a z Odboru zdraví MMB je
požadováno 99 000 Kč, což tvoří 42 % z celkových nákladů určeno na provozní náklady (materiál,
služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 168 Kč
Projekt: Zahradní inspirace na Jezírku 2022
Cílem projektu je posílit mezigenerační soudržnost. Vychází z předpokladu, že pro prohloubení
vzájemných vztahů, potřebnosti a rodinné soudržnosti je důležité vytvořit prostor pro aktivity zaměřené
na prarodiče s vnoučaty a dalšími rodinnými příslušníky. Zaměřuje se na komponované programy
s využitím např. zahradních terapeutických prvků. Kromě toho Lipka ve své zahradě také nabízí
možnost setkávání seniorů prostřednictvím klubu a táborů. Obě aktivity začleňují seniory do společnosti
a podporují aktivní trávení volného času.
Číslo projektu: R71-22/088
Cílová skupina: děti a jejich rodinní příslušníci, senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 200 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady projektu činí 293 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z z Vlastních zdrojů
(32%), JmK (34%) a z Odboru zdraví MMB je požadováno 98 000 Kč, což tvoří 34 % z celkových
nákladů určeno na provozní náklady (materiál, energie a opravy a údržby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 495 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Lesní klub Šiška, z.s.
Účelem spolku Lesní klub Šiška, z.s. je založení a provozování lesní školky Šiška, vzdělávání
předškolních dětí, mládeže a dospělých s důrazem na svobodu, partnerský a otevřený přístup k dětem
a enviromentální vzdělávání. Lesní klub Šiška byl založen v roce 2012 s cílem vytvořit alternativu
ke klasickému předškolnímu vzdělávání a nabídnout přátelské a podnětné prostředí pro děti a jejich
rodiče. Na rozlehlé zahradě slouží jako kryté zázemí mongolská jurta. Dále se zde nachází menší zděná
stavba pro uskladnění materiálu a pomůcek a přístřešek-jídelna. Pozemek je obklopený lesem
a nachází se u obory Holedná.
Projekt: Celoroční provoz lesního klubu Šiška
Číslo projektu: R71-22/089
Záměrem projektu je prostřednictvím podpory provozu lesního klubu a mezd pedagogů zlepšit zázemí
pro rodiny s malými dětmi, a tím i prorodinné klima na území města Brna. Aktivity zahrnují pracovní
náplň hlavní pedagožky po celý rok 2022. Projekt umožní zlepšit zázemí dětského klubu, který svou
celoroční a každodenní činností (péče o děti, setkávání rodin na klubových akcích, slavnostech a
výletech) podporuje fungování rodiny a pomáhá rodičům harmonizovat svou práci a rodinný život.
Cílová skupina: předškolní děti, školní děti, rodiče a rodiny ve městě Brně
Pro kolik osob je projekt určen: minimálně 380 osob
Rozpočet projektu: Celkem náklady na projekt činí 1 600 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (95 %) a z Odboru zdraví MMB 80 000 Kč (5 %) určeno na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 4 211 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Občanské sdružení Logo z.s.
Občanské sdružení Logo již od roku 2002 zlepšuje kvalitu života dětem i dospělým znevýhodněným
závažnými poruchami komunikace a hybnosti. Je to nestátní nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby – ranou péči, sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství za podpory
Jihomoravského kraje a města Brna. Kvalita služby raná péče je garantována Asociací rané péče České
republiky z.s. Cílem jejich služeb je přímá pomoc a podpora konkrétnímu klientovi, předávání
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potřebných informací rodinným příslušníkům, integrace osob se znevýhodněním do společnosti a na trh
práce.
Projekt: Zájmový kroužek pro děti z rané péče
Číslo projektu: R71-22/090
Záměrem projektu je podpořit vznik nového kroužku pro děti s neurovývojovými poruchami (porucha
autistického spektra, vývojová dysfázie atd.), kterým se v rámci rané péče organizace systematicky
věnuje. Pro tyto děti je na českém trhu minimum zájmových aktivit, kterých by se mohly účastnit
s ohledem na stanovenou diagnózu. Po skupinových aktivitách je ze strany rodičů dlouhodobě velký
zájem. Často mají problém s umístěním do klasických kroužků, což má za následek problémy se
socializací. Pro úspěšný rozjezd kroužku je třeba nakoupit vhodné pomůcky a hračky, které budou děti
motivovat k rozvoji.
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 7 let věku dítěte
Pro kolik osob je projekt určen: 6 dětí/setkání (216 dětí/rok)
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 64 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z MPSV ČR (37
%), a z Odboru zdraví MMB 40 000 Kč (63 %) určeno na provozní náklady (materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu 296 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Mateřské centrum Kuřátka, spolek
Mateřské centrum Kuřátka připravuje již 22 let besedy, poradny, přednášky, konzultace pro rodiče
na mateřské dovolené, programy pro děti a akce pro širokou veřejnost. Mezi tyto akce patří například
Koloběžkové závody, Barevnější svět, Lidový Skřivánek, Hledání pokladu pirátů a mnohé další. Besedy
jsou vedeny odborníky z různých oblastí-psychologie, pedagogika, logopedie apod.
Pro děti připravuje centrum naučné programy a klubovou zájmovou činnost. Zapojuje se také
do celoměstských akcí jako Brněnské dny pro zdraví, Brněnské dny bez úrazu, Brněnské dny
pro zemi atd.
Projekt: Mateřské centrum Kuřátka
Číslo projektu: R71-22/091
Cílem projektu je péče o zdravou rodinu, pomoc rodičům, adaptace dětí, navozování prvních sociálních
kontaktů. Centrum působí preventivně, včasným odhalením problémů a poskytnutím pomoci či rady.
Činnost centra je zaměřena především na rodiny s malými dětmi. Provoz, úklid i administrativní
záležitosti zajišťují převážně maminky na mateřské dovolené. Na činnosti se podílí zhruba 15 maminek.
Mateřské centrum umožňuje setkávání rodičů, výměnu zkušeností, adaptaci dětí do kolektivu,
neformální setkávání i poradenství. Aktivizuje děti i rodiče a provádí nenásilnou osvětovou činnost.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: 200-250 rodin /měsíc.
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 560 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(11 %), Sponzorských darů (29 %), JMK (7 %), Úřadů MČ (11 %) Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy MMB (11 %), Ostatních odborů MMB (13 %) a z Odboru zdraví MMB 100 000 Kč
(18 %) určeno na provozní náklady (materiál, opravy, služby, energie) a mzdové náklady.
Náklady na rodinu 2 800 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Nový Lískovec
T. J. Sokol Brno – Nový Lískovec je nejvýznamnějším pořadatelem sportovních, kulturních a
společenských akcí v městské části Brno – Nový Lískovec. Ve sportovním odboru jednoty jsou založeny
jednotlivé oddíly, které nabízejí služby nejen členům Sokola, ale i ostatním občanům Nového Lískovce
a blízkého okolí. Jedná se především o oddíl cvičení žen, oddíl cvičení mužů a oddíl cvičení rodičů
(prarodičů) s dětmi do 4 let.
Projekt: Aktivní život seniorů a rodin s dětmi
Číslo projektu: R71-22/092
Projekt je zaměřen na zdravotní cvičení občanů městské části, především vyššího věku. Cílem je
obnova pohybových aktivit seniorů a seniorek vedoucí ke zlepšení zdraví, pohyblivosti a prevenci
onemocnění pohybového aparátu. Spolek také organizuje cvičení rodičů/prarodičů s dětmi od dvou let.
Těmito projekty Sokol podporuje nejen zdravý životní styl všech vrstev obyvatelstva, ale i prorodinnou
politiku a mezigenerační a sociální vztahy v komunitě. Z tohoto finančního příspěvku chce spolek pokrýt
náklady např. na úhradu nájemného a nákupu cvičebních pomůcek. V rámci podpory rodinných
mezigeneračních vztahů v Sokole, a i v širší komunitě, plánuje také uspořádání setkání všech účastníků
u táboráku s opékáním špekáčků. Spolek také plánuje pořádat prázdninové příměstské kempy a chce
přilákat ještě více seniorů, seniorek a rodin s malými dětmi.
Cílová skupina: senioři a rodiny s malými dětmi
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Pro kolik osob je projekt určen: 100 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 60 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(12 %), z Úřadů městských částí (38 %) a z Odboru zdraví MMB 30 000 Kč (50 %) určeno na provozní
náklady (služby, materiál, cestovné).
Náklady na osobu: 600 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Sejdeme se, z.s.
Spolek propojuje generace při smysluplných činnostech (angličtina, jóga, ekologické programy),
které vedou k obohacování všech zúčastněných. Cílem je navrátit seniory do aktivního života,
poskytnout jim smysluplné trávení času, společnost, cíl, za kterým mohou jít a tím zlepšit jejich
psychickou pohodu, která je základem dobrého zdravotního stavu a z toho plynoucí soběstačnosti
a chuti do života.
Projekt: Aktivizace seniorů a jejich integrace do lokální komunity skrze kurzy angličtiny
Číslo projektu: R71-22/093
Projekt „angličtina seniorům“ je komplexní, ucelený systém zaměřující se na procvičování mozku,
tréninku paměti, rozvoje počítačové gramotnosti, budování vztahů ve stabilní dlouhodobě funkční
komunitě. Projekt zahrnuje pravidelné lekce angličtiny s českými i rodilými lektory, propojené s
víkendovými kurzy s rodilými mluvčími. Studenti si o víkendech fixují naučené a zvyšují sebevědomí.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 60 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 144 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Úřadu
městských části (3 %) z Příjmů od klientů (50 %) a z Odboru zdraví MMB 67 000 Kč (47 %) určeno na
provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 2 400 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lužánky-středisko volného času v Brně je krajské školské zařízení nabízející nejrůznější aktivity
pro volný čas všech věkových kategorií a sociálních skupin. Je nejstarším zařízením svého druhu
a v současné době patří mezi největší. Posláním SVČ Lužánky je podporovat pozitivní formování
osobnosti, a to vytvářením a nabízením prostoru i podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké
veřejnosti.
Projekt: Podpora rodiny v Lužánkách
Číslo projektu: R71-22/094
Projekt se bude odehrávat na několika pracovištích Lužánek – LATA, LÁNY, LEGATO, LOUKA.
Obsahem projektu je péče o rodiny – ať už rodiny v těhotenství, s malými dětmi, či po nejrůznější
mezigenerační aktivity. Dotace umožní udržet aktivity na dosavadní úrovni a přispěje ke koupi či
obnovení materiálu, či k zajištění odpovídajícího lektorského zabezpečení.
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Pro kolik osob je projekt určen: 3 500 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 1 220 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (41 %), Vlastních zdrojů (43 %) a z Odboru zdraví MMB 200 000 Kč (16 %) určeno
na provozní náklady (materiál, opravy, služby) a na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 349 Kč
Projekt: Aktivní senioři-workshopy 2022
Číslo projektu: R71-22/095
Cílovou skupinou projektu jsou senioři v různých věkových skupinách. Dále v návaznosti také rodiny s
malými dětmi, děti navštěvující MŠ a ZŠ, pracující lidé a senioři, kteří bydlí v okolí pracoviště. Projekt
se snaží podporovat soudržnost mezigeneračních vztahů nejen v rodinách, ale i napříč různými
městskými částmi, které často fungují se svou velikostí a umístěním funguje jako uzavřená komunita.
Cílem projektu je udržet seniory co nejvíce aktivní a umožňovat jim trávit svůj čas aktivně a v kolektivech.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 2000 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 125 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (20 %), Vlastních zdrojů (12 %) a z Odboru zdraví MMB 85 000 Kč (68 %) určeno
na provozní náklady (materiál, služby) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 62 Kč
Projekt: Podpora provozu prorodinných aktivit
Číslo projektu: R71-22/096
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Projekt podpoří kroužky a aktivity určené pro rodiče s dětmi v rámci projektu Maceška. Kroužky Broučci,
Čmeláčci, Family sport I, II a kurz Cvičení s dětmi v šátku napomáhají vzájemné komunikaci mezi
rodičem a dítětem a zlepšují zdravý životní styl rodiny. V roce 2022 Louka uspořádá sportovní den pro
rodiče s dětmi a turnaje pro rodiče s dětmi v rámci kroužků ping-pong a badminton. Turnaje spojují
volnočasovou aktivitu dítěte a volný čas rodiče. Rodič vidí, jak se dítě chová během hry a společně
překonávají překážky vzniklé hrou. Projekt Maceška zabezpečuje péči o děti od 2 do 4 let a zajišťuje
tak podporu mladých rodin.
Cílová skupina: rodiče s dětmi 2-4 roky
Pro kolik osob je projekt určen: 450 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 120 000 Kč. Náklady jsou hrazeny z Příjmů
od klientů (7 %), Vlastních zdrojů (13 %) a z Odboru zdraví MMB 96 000 Kč (80 %) určeno
na provozní náklady (služby).
Náklady na osobu: 267 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Hospic sv. Alžběty o.p.s. se věnuje ošetřovatelské péči, paliativní domácí péči, dlouhodobé lůžkové
péči, medicíně specializované na ambulantní péči, sociálnímu poradenství a odlehčovacím službám.
Hospic stojí na myšlence úcty k životu i člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti
a přichází s nabídkou navazující péče o pacienty v závěrečné fázi života. Nabízí pacientům úlevu od
bolesti, respekt a zachování lidské důstojnosti a v neposlední řadě také společnost v těchto těžkých
chvílích.
Projekt: Koordinace dobrovolnického programu v Hospici sv. Alžběty o.p.s.
Číslo projektu: R71-22/097
V Hospici sv. Alžběty je evidováno cca 75 dobrovolníků z toho 20 % v seniorském věku. Pečují zde o
aktivní vyplnění volného času hospitalizovaných pacientů, z nichž minimálně 95 % je seniorů. Pro
funkční organizaci programu je nutné zajistit kvalitní osobu na pozici koordinátora. Tato pozice
předpokládá jisté kvalifikační i osobnostní předpoklady. V následujícím období se předpokládá rozšíření
působnosti dobrovolnického programu i do nově otevřené sociální služby pobytového typu.
Cílová skupina: senioři, dobrovolníci
Pro kolik osob je projekt určen: 160 osob
Rozpočet projektu: Celkové náklady na projekt činí 208 728 Kč. Náklady jsou hrazeny z Vlastních zdrojů
(50 %), a z Odboru zdraví MMB 104 000 Kč (50 %) určeno na mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 305 Kč
Projekt: Zapojení seniorů do dobrovolnických aktivit v Hospici sv. Alžběty
Číslo projektu: R71-22/098
Obsahem projektu je podpora a zapojení pacientů (převážně seniorů) do dobrovolnických aktivit, které
v Hospici u sv. Alžběty realizují prostřednictvím dobrovolnického programu. Jednou ze stěžejních
myšlenek programu je vytváření příjemného a inspirativního prostředí. Možnost pacientům nabídnout
aktivní přístup a podílení se na výběru způsobu trávení volného času. Pokud si pacienti zvolí tuto
variantu, mohou i na konci svého života zažívat radost z tvoření a lidské společnosti. K tomu je potřeba
zajistit potřeby a pomůcky a ochranné prostředky pro dobrovolníky.
Cílová skupina: senioři
Pro kolik osob je projekt určen: 250 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 37 400 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (10 %), a z Odboru zdraví MMB 34 000 Kč (90 %) určeno na provozní náklady (služby, materiál).
Náklady na osobu: 150 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 2 970 000 Kč.
Zeměkvítkov, z. s.
Spolek Zeměkvítkov pořádá vzdělávací, ekologické, kulturní, zážitkové a mnohé další aktivity. Pořádá
příměstské tábory po celou dobu prázdnin. Součástí aktivit je rovněž klub pro rodiče/ prarodiče s dětmi.
Zaměřuje se na děti předškolního věku, na jejich zdravý tělesný a duševní vývoj prostřednictvím pobytu
v přírodě.
Projekt: Provoz spolku
Číslo projektu: R71-22/099
Předmětem projektu je organizační zajištění chodu spolku tak, aby mohl nabízet aktivity zaměřené na
podporu rodiny a zdravého životního stylu. Jedná se o zajištění účetnictví, provoz webu, kancelářský
materiál, vybavení, zpracování žádostí o dotace a komunikace s úřady.
Cílová skupina: děti, mládež, rodiče a prarodiče
Pro kolik osob je projekt určen: 170 osob
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Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 142 000 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (4 %), Sponzorských darů (4 %), Ostatních zdrojů (5 %), Příjmů od klientů (3 %),
Jihomoravského kraje (14%) a z Odboru zdraví MMB 99 400 Kč (70 %) určeno na provozní náklady
(služby, energie, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 835 Kč
Projekt: Tvořivé kroužky
Číslo projektu: R71-22/100
Předmětem projektu je zakoupit hrnčířský kruh, rozšířit tvořivé kroužky, nové aktivity, dovybavit např.
police, zlepšit propagaci. Klub dospělých s dětmi a nárazové kroužky jsou otevřené pro širokou veřejnost
z přilehlých obcí a MČ. Aktivity projektu nabízí přirozenou možnost setkávání napříč generacemi, rozvíjí
tvořivost a představivost i motorické schopnosti.
Cílová skupina: děti, mládež, rodiče a prarodiče
Pro kolik osob je projekt určen: 170 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 113 100 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (7 %), Sponzorských darů (4 %), Ostatních zdrojů (7 %), Příjmů od klientů (2 %),
Úřadů městských částí (10 %) a z Odboru zdraví MMB 79 000 Kč (70 %) určeno na provozní náklady
(služby, energie, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 665 Kč
Projekt: Zahradní slavnosti
Číslo projektu: R71-22/101
Předmětem projektu je dokoupit chybějící části pece a zprovoznit ji na pečení, zlepšit propagaci, zútulnit
zahradu, dokoupit vybavení zahrady a terasy. Klub dospělých s dětmi a nárazové akce a kroužky jsou
otevřené pro širokou veřejnost z přilehlých MČ. Zahradní slavnosti i pečení a zahradničení nabízí
přirozenou možnost setkávání napříč mezi generacemi.
Cílová skupina: děti, mládež, rodiče a prarodiče
Pro kolik osob je projekt určen: 170 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 226 200 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (7 %), Sponzorských darů (4 %), Ostatních zdrojů (7 %), Příjmů od klientů (2 %),
Úřadů městských částí (10 %) a z Odboru zdraví MMB 158 000 Kč (70 %) určeno na provozní náklady
(služby, energie, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 1 331 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
Kouzelen z.s.
Organizace významným způsobem pomáhá dětem s poruchou autistického spektra, poruchou chování
a emocí, diagnózou ADHD (porucha pozornost s hyperaktivitou), ADD (porucha pozornosti bez
hypearktivity) a specifickými poruchami učení mezi které patří například dyslexie (porucha čtení),
dysgrafie (porucha psaní) či dysortografie (porucha pravopisu). Pečujícím osobám, rodičům a
pedagogickým pracovníkům nabízí v rámci péče o tuto klientelu vzdělávání a poradenství.
Projekt: Nejedlíci
Číslo projektu: R71-22/102
Projekt je inspirován dobrou praxí klinické logopedky Debry C. Lowsky, MS, CCC – SLP, a převeden
do podmínek českého prostředí. Obsah online kurzu je rozdělen do šesti týdnů a je koncipován s
ohledem na postupné zvyšování smyslové tolerance malých nejedlíků. První dva týdny kurzu jsou
věnovány aktivitám se suchými potravinami, v rámci třetího týdne účastníci pracují s potravinami
syrovými. Poslední tři týdny kurzu jsou účastníci v kontaktu s potravinou mokrou, nejprve uvařenou a
následně vychladlou a poté se smyslově nejvíce náročnou, potravinou uvařenou teplou.
Cílová skupina: rodiče dětí mající obtíže s příjmem potravy
Pro kolik osob je projekt určen: 80 osob
Rozpočet projektu: Výše celkových nákladů projektu je 1 743 554 Kč, náklady jsou hrazeny z Vlastních
zdrojů (20 %), Sponzorských darů (3 %), Ostatních zdrojů (39 %), Příjmů od klientů (21 %) a z Odboru
sociální péče (11 %) z Odboru zdraví MMB 96 900 Kč (6 %) určeno na provozní náklady (služby,
energie, materiál) a mzdové náklady.
Náklady na osobu: 21 794 Kč
Celková výše již schválených finančních prostředků v roce 2022 této organizaci (v rámci všech
dotačních titulů OZ MMB): 0 Kč.
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na rok
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RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Praha 1, 118 00
IČO: 26708451
Obecně prospěšná společnost

Pomoc a podpora
osamoceným seniorům a
osobám se zdravotním
postižením

99.000

60.000

70.000
70.000
30.000

60.000

60.000

60.000

Unie pečujících z.s.
Klecandova 24
613 00 Brno
IČO: 04157575
Zapsaný spolek

PaPoPe – Provoz organizace

186.100

0
0
NEŽÁDALI

0

0

0

Podpora zvyšování
informovanosti seniorůporadenství

40.000
40.000
40.000

40.000

40.000

40.000

R71-22/003

Senioři České republiky, z.s.
Městská organizace Brno
Běhounská 131/17
602 00 Brno
IČO: 69706824
Zapsaný spolek
Senioři České republiky, z.s.
Městská organizace Brno
Běhounská 131/17
602 00 Brno
IČO: 69706824
Zapsaný spolek

70.000
50.000
50.000

70.000

70.000

70.000

R71-22/004

Přehled žadatelů o dotace z rozpočtu města Brna na projekty v programu „Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky“
na rok 2022

R71-22/002

R71-22/001

ev.
číslo
proj.

60 %

113.100
61 %

Vydávání časopisu
„Brněnský senior“ barevná
mutace-6x ročně

335.000

40.000
12 %

365.000

70.000
19 %
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R71-22/008

R71-22/007

R71-22/006

R71-22/005

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Senioři České republiky, z.s.
Městská organizace Brno
Běhounská 131/17
602 00 Brno
IČO: 69706824
Zapsaný spolek

Provozní náklady na činnost
spolku

335.000

90.000

80.000 (ID)
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

80.000

80.000

80.000

Občané pro Medlánky z.s.
K Rybníku 597/1
621 00 Brno
IČO: 26998921
Zapsaný spolek

Hry pro Medlánky 2022

10.000
10.000
10.000

10.000

10.000

10.000

Židovská obec Brno
tř. Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
IČO: 49465473
Evidovaná církevní právnická
osoba

Příměstský tábor Jidiškait
Brno

50.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

Židovská obec Brno
tř. Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
IČO: 49465473
Evidovaná církevní právnická
osoba

Celoroční provoz dětského
centra

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

27 %

20.000

15.000
75 %

110.000

60.000
55 %

756.000

100.000
13 %
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R71-22/013

R71-22/012

R71-22/011

R71-22/010

R71-22/009

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Židovská obec Brno
tř. Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
IČO: 49465473
Evidovaná církevní právnická
osoba
Diakonie ČCE – středisko
v Brně
Hrnčířská 894/27
602 00 Brno
IČO: 48515752
Evidovaná církevní právnická

Letní pobyt s dětmi

330.000

40.000

0
30.000
30.000

0

0

0

65.000
60.000
65.000

90.000

90.000

90.000

60.000
60.000
76.000

60.000

60.000

60.000

0
70.000
70.000

0

0

0

40.000
40.000
40.000

60.000

60.000

60.000

12 %

Kontaktní místo České
alzheimerovské společnosti

372.000

34 %

Filiánek, z.s.
Antonínská 564/18
602 00 Brno
IČO: 02996707
Zapsaný spolek

Aktivizační pobyty pro
seniory a seniory
s Parkinsonovou nemocí
s doprovodem

360.000

Filiánek, z.s.
Antonínská 564/18
602 00 Brno
IČO: 02996707
Zapsaný spolek

Tematické pobyty pro rodiny
s dětmi

766.000

Leona Němcová

Dětský klub Krůčky dětství

IČO: 03021271
Fyzická osoba

125.000

160.000
44 %

196.000
26 %

720.000

60.000
8%
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R71-22/017

R71-22/016

R71-22/015

R71-22/014

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Sdružení pěstounských rodin
z.s.
Anenská 10/10
602 00 Brno
IČO: 64326471
Zapsaný spolek

Sociálně vzdělávací aktivity
pro rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči

966.150

80.000

76.000
70.000
70.000

80.000

80.000

80.000

Lesní mateřská škola Divočina
Podhorní 2952/36
628 00 Brno
IČO: 11 676 680
Školská právnická osoba

Edukačně stimulační skupiny
pro předškoláky a rodiče

35.500

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

10.000

10.000

10.000

Lesní mateřská škola Divočina
Podhorní 2952/36
628 00 Brno
IČO: 11 676 680
Školská právnická osoba

Podpora psycholožky v lesní
školce

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

Zlámanky z.s.
Podhorní 2952/36
628 00 Brno
IČO: 08307539
Zapsaný spolek

Přástky ve Stodolemezigenerační setkávání žen

17.000
10.000
NEŽÁDALI

20.000

20.000

20.000

8%

18.000
51 %

55.800

34.000
61 %

40.500

20.000
49 %
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R71-22/022

R71-22/021

R71-22/020

R71-22/019

R71-22/018

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Zlámanky z.s.
Podhorní 2952/36
628 00 Brno
IČO: 08307539
Zapsaný spolek

Provoz komunitního centra
Stodola

136.040

56.040

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

40.000

40.000

40.000

Zlámanky z.s.
Podhorní 2952/36
628 00 Brno
IČO: 08307539
Zapsaný spolek

Divočákův Pelišek – klubík
pro rodiče s dětmi

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
Botanická 16
602 00 Brno
IČO: 29193478
Obecně prospěšná společnost

Kreativní senioři 2022

25.000
0
10.000

25.000

25.000

25.000

Občané pro Medlánky z.s.
K Rybníku 597/1
621 00 Brno
IČO: 26998921
Zapsaný spolek

Klub medláneckých
důchodců

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

30.000

30.000

30.000

YMCA Setkání
Talichova 53
623 00 Brno
IČO: 26531135
Zapsaný spolek

Rodinné a partnerské
poradenství a koučování

30.000
30.000
NEŽÁDALI

40.000

40.000

40.000

41 %

76.000

10.000
13 %

60.000

42.000
70 %

110.000

60.000
55 %

151.000

73.000
48 %
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R71-22/027

R71-22/026

R71-22/025

R71-22/024

R71-22/023

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

YMCA Setkání
Talichova 53
623 00 Brno
IČO: 26531135
Zapsaný spolek

Vztahové a rozvojové kursy

408.150

158.550

40.000
40.000
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

10.000

10.000

10.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

30.000

30.000

30.000

30.000
30.000
30.000

30.000

30.000

30.000

60.000
50.000
50.000

100.000

100.000

100.000

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí
602 000 Brno
IČO: 0216224
Vysoká škola
Soběšice dětem, z.s.
Zeiberlichova 189/9
644 00 Brno
IČO: 27008061
Zapsaný spolek
Soběšice dětem, z.s.
Zeiberlichova 189/9
644 00 Brno
IČO: 27008061
Zapsaný spolek
Centrum Anabell, z.ú.
Masarykova 506/37
602 00 Brno
IČO: 26606518
Zapsaný ústav

39 %

Nikdy není pozdě začít
s jógou – měj v kondici tělo i
hlavu

Klubíčko – materiálové a
personální zajištění

80.200

35.000
44 %

69.099

54.000
78 %

44.600

34.000

Provoz organizace
76 %

Mezi námi 2022

561.216

176.520
31 %
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R71-22/032

R71-22/031

R71-22/030

R71-22/029

R71-22/028

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Janus, z.s.
Popkova 1005
664 34 Kuřim
IČO: 26575086
Zapsaný spolek

Bezpečně do partnerství a
rodičovství

646.622

200.000

110.000
90.000
78.000

140.000

140.000

140.000

Montessori Morava, o.p.s.
Ječná 29a
621 00 Brno
IČO: 26530554
Obecně prospěšná společnost

Začít spolu

30.000
30.000
30.000

30.000

30.000

30.000

Spokojený senior-KLAS z.s.
Biskupská 280/7
602 00 Brno
IČO: 02615037
Zapsaný spolek

Spokojený senior, aktivní
senior 21.století

80.000
80.000
80.000

80.000

80.000

80.000

Spokojený senior-KLAS z.s.
Biskupská 280/7
602 00 Brno
IČO: 02615037
Zapsaný spolek

Posilovna paměti

70.000
70.000
70.000

70.000

70.000

70.000

Dětské centrum RITANY, z.s.
Palackého 166
664 62 Hrušovany u Brna
IČO: 05043131
Zapsaný spolek

Děti s rodiči v pohybu a hurá
na hory

30.000
45.000
50.000

0

0

0

31 %

1.200.761

36.072
3%

1.500.000

150.000
10 %

272.000

200.000
74 %

632.000

79.000
13 %
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R71-22/037

R71-22/036

R71-22/035

R71-22/034

R71-22/033

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace, z. s.
Mečová 368/5
602 00 Brno
IČO: 22832793
Zapsaný spolek

Senior – spotřebitel

130.000

90.000

50.000
50.000
50.000

50.000

50.000

50.000

Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace, z. s.
Mečová 368/5
602 00 Brno
IČO: 22832793
Zapsaný spolek

Rodina – spotřebitel

50.000
50.000
50.000

50.000

50.000

50.000

Centrum naděje a pomoci, z.s.
Vodní 13
602 00 Brno
IČO: 60553626
Zapsaný spolek

Posilování rodičovských
kompetencí

50.000
50.000
NEŽÁDALI

80.000

80.000

80.000

Mateřské centrum
Sedmikráska, z.s.
Oblá 51
634 00 Brno
IČO: 27001636
Zapsaný spolek
Klubíčko, z.s.
Viniční 125
615 00 Brno
IČO: 65765699
Zapsaný spolek

Sedmikráska zdravější a
bezpečnější v roce 2022

70.000
70.000
70.000

70.000

70.000

70.000

16.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

16.000

16.000

16.000

69 %

120.000

79.000
66 %

1.069.900

198.000
18 %

1.961.137

200.000
10 %

Babi, dědo, pojď si hrát 2022

75.000

50.000
67 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Klubíčko, z.s.
Viniční 125
615 00 Brno
IČO: 65765699
Zapsaný spolek

Radost z pohybu

122.500

53.500

40.000
40.000
50.000

40.000

40.000

40.000

Zpátky na parket

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

100.000

100.000

100.000

R 71-22/039

Sun Drive Communications,
s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno
IČO: 26941007
Společnost s ručením
omezeným

Moderní senior

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

100.000

100.000

100.000

R 71-22/040

Sun Drive Communications,
s.r.o.
Mendlovo nám. 907/1a
603 00 Brno
IČO: 26941007
Společnost s ručením
omezeným

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

R 71-22/041

Slezská diakonie-Úsek Brno
Kamenná 11
639 00 Brno
IČO: 65468562
Evidovaná církevní právnická
osoba

R71-22/038

ev.
číslo
proj.

44 %

275.000

190.000
69 %

275.000

190.000
69 %

Odborné doplňkové služby

1.527.550

200.000
13 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Na rozcestí

804.435

200.000

50.000
50.000
50.000

80.000

80.000

80.000

50.000
50.000
50.000

50.000

50.000

50.000

0
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

NEŽÁDALI
20.000
10.000

20.000

20.000

20.000

R 71-22/044

Centrum pro rodinu a sociální
péči
Biskupská 280/7
602 00 Brno
IČO: 44991584
Evidovaná církevní právnická
osoba
Kavyl, z.s.
Viničné Šumice 137
664 06
IČO: 22909320
Zapsaný spolek

R 71-22/042
R 71-22/043

Centrum pro rodinu a sociální
péči
Biskupská 280/7
602 00 Brno
IČO: 44991584
Evidovaná církevní právnická
osoba
Centrum pro rodinu a sociální
péči
Biskupská 280/7
602 00 Brno
IČO: 44991584
Evidovaná církevní právnická
osoba

R 71-22/045

ev.
číslo
proj.

25 %

Partnerství a rodičovství krok
za krokem

2.459.811

200.000
8%

Zajištění provozu pro rodinné
aktivity Centra pro rodinu a
sociální péči

Spolu v přírodě

1.463.476

200.000
14 %

68.000

54.000
79 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Rodinné centrum MaTáTa,
spolek
Dukelská třída 49/9
614 00 Brno
IČO: 65765338
Zapsaný spolek

Spolu a zdravě

1.501.133

50.000

50.000
40.000
40.000

50.000

50.000

50.000

Vicinis, z.s.
Liliová 12
612 00 Brno
IČO:04256816
Zapsaný spolek

Workshopy pro rodiče s
dětmi

24.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

25.000

25.000

25.000

Podpora samoživitelů na
cestě ke zdravému a
naplněnému životu

448.200

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

30.000

30.000

30.000

R71-22/048

Rodinné centrum Jasmínka,
z.s.
Popelákova 2312/14
628 00 Brno
IČO: 08031584
Zapsaný spolek

Provoz rodinného centra
Jasmínka

924.080

50.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

R71-22/049

Rodinné centrum Jasmínka,
z.s.
Popelákova 2312/14
628 00 Brno
IČO: 08031584
Zapsaný spolek

R71-22/050

Ad Fontem z.s.
Klecandova 712/11
613 00 Brno
IČO: 03829219
Zapsaný spolek

Komentované procházky a
semináře Po stopách
rodokmenu

30.000
30.000
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

R 71-22/047

R 71-22/046

ev.
číslo
proj.

3%

38.000

25.000
66 %

130.000
29 %

155.360
17 %

220.000

170.000
77 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Ad Fontem z.s.
Klecandova 712/11
613 00 Brno
IČO: 03829219
Zapsaný spolek

Virtuální komentované
procházky

200.000

150.000

50.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

Zůstat aktivní 2022 – kvalitní
provoz organizace

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

30.000

30.000

30.000

50.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

R71-22/053

Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s.,Okresní
organizace Brno-město
Poděbradova 578
664 42 Modřice
IČO: 06263747
Pobočný spolek
Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR, z.s.,Okresní
organizace Brno-město
Poděbradova 578
664 42 Modřice
IČO: 06263747
Pobočný spolek

Provoz organizace

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

R71-22/054

Mini školka jarní – dětská
skupina, z.s.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno
11879874
Zapsaný spolek
Mini školka jarní – dětská
skupina, z.s.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno
11879874
Zapsaný spolek

Celoroční zdravý styl ve
školce

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

R71-22/055

R71-22/052

R71-22/051

ev.
číslo
proj.

75 %

198.000

198.000
100 %

Zůstat aktivní 2022

99.400

99 400
100 %

3.816.960

200.000
5%

530.000

200.000
38 %
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R71-22/060

R71-22/059

R71-22/058

R71-22/057

R71-22/056

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Mini školka jarní – dětská
skupina, z.s.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno
11879874
Zapsaný spolek

Zahrada je půl zdraví

485.000

200.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

Diecézní charita Brno
Třída Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno
IČO: 44990260
Evidovaná právnická osoba

Dobrovolníci podporují
aktivní seniory

40.000
40.000
NEŽÁDALI

40.000

40.000

40.000

Pod Holednou Jundrov, z.s.
Absolonova 630/2
624 00 Brno
IČO: 04520688
Zapsaný spolek

Sojčata – klubík pro rodiče
s dětmi v lese a zahradě

10.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

10.000

10.000

10.000

Rezekvítek, z.s.
Štolcova 465/14
618 00 Brno
IČO: 15549429
Zapsaný spolek

Barvy z přírody

30.000
25.000
25.000

25.000

25.000

25.000

Škola příběhem-církevní
základní škola
Filipínského 1/300
615 00 Brno
IČO: 06959474
Školská právnická osoba

Mezigenerační otevřená dílna
– ateliér Filigrán IV

56.000
30.000
30.000

60.000

60.000

60.000

41 %

200.000

200.000
100 %

156.400

39.600
25 %

336.742

29.386
9%

117.100

72.600
62 %
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R71-22/065

R71-22/064

R71-22/063

R71-22/062

R71-22/061

ev.
číslo
proj

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Společnost pro ranou péči,
pobočka Brno
Uzbecká 32
625 00 Brno
IČO: 75094924
Pobočný spolek

Týden rané péče

50.000

50.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

50.000

50.000

50.000

Večernice z.s.
Veletržní 9
603 00 Brno
IČO: 22691227
Zapsaný spolek

Jóga pro babičky v sále a
doma, techniky dechu:
pomoc ve zdraví i nemoci

100.000

30.000
30.000
40.000

30.000

30.000

30.000

Dětský klub Medlánci z.s.
Kytnerova 534/17
621 00 Brno
IČO: 22723358
Zapsaný spolek

Spolu s DK Medlánci i v roce
2022

634.200

40.000
40.000
30.000

40.000

40.000

40.000

Cesta pro děti z.s.
Fryčajova 25/117
614 00 Brno
IČO: 22743448
Zapsaný spolek

Udržitelnost provozu Zdravé
školičky

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

Cesta pro děti z.s.
Fryčajova 25/117
614 00 Brno
IČO: 22743448
Zapsaný spolek

Celoroční aktivity pro rodiny
s dětmi ve Zdravé školičce

50.000
0
70.000

0

0

0

100 %

60.000
60 %

40.000
6%

100.000

50.000
50 %

200.000

80.000
40 %
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R71-22/069

R71-22/068

R71-22/067

R71-22/066

ev.
číslo
proj

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Cesta pro děti z.s.
Fryčajova 25/117
614 00 Brno
IČO: 22743448
Zapsaný spolek

Zájmové aktivity pro školáky
ve Zdravé školičce

80.000

40.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

40.000

40.000

40.000

Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. městská
organizace Brno
Mečová 368/5
602 00 Brno
IČO: 15545601
Pobočný spolek

Osamělost seniorů a
zdravotně postižených osob

30.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

28.500

28.500

28.500

ONKA, z. s.
Černopolní 212/9
613 00 Brno
IČO: 22680446
Zapsaný spolek

Volnočasové aktivity pro
rodiny onkologicky léčených
dětí

156.700

80.500
60.000
50.000

98.000

98.000

98.000

Lesní klub V Závětří, z.s.
Chudčická 1311/11
635 00 Brno
IČO: 01486641
Zapsaný spolek

Příměstské tábory v Lesním
klubu V Závětří

66.515

30.000
30.000
30.000

30.000

30.000

30.000

50 %

190.000

28.500
15 %

98.000
63 %

49.886
75 %
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R71-22/073

R71-22/072

R71-22/071

R71-22/070

ev.
číslo
proj

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Modrá linka, z.s.
Anenská 10/10,
602 00 Brno
IČO:60557508
Zapsaný spolek

Podpora rodiny skrze
výukové programy

110.000

88.100

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
20.000

88.000

88.000

88.000

Česká unie neslyšících, z.ú.
Údolní 53,
602 00 Brno
IČO: 00675547
Zapsaný ústav

Přednáškový cyklus
„Bezpečně ve zprávách a na
internetu“

13.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

11.000

11.000

11.000

Spolek Čiperové z.s.
Vídeňská 270/60
639 00 Brno
IČO:06280005
zapsaný spolek

Pobyty pro rodiny s dětmi

109.740

ŽÁDOST
ZRUŠENA
20.000
20.000

0

0

0

Dům dětí a mládeže Brno,
Helceletova, příspěvková
organizace
Helceletova 4
602 00 Brno
IČO: 44993412
Příspěvková organizace

Prázdniny třech generací

0
60.000
80.000

0

0

0

80 %

11.000
85 %

54.940
50 %

1.680.000

70.000
4%
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R71-22/077

R71-22/076

R71-22/075

R71-22/074

ev.
číslo
proj

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Dům dětí a mládeže Brno,
Helceletova, příspěvková
organizace
Helceletova 4
602 00 Brno
IČO: 44993412
Příspěvková organizace

Akce pro seniory

70.000

50.000

15.000
20.000
15.000

20.000

20.000

20.000

Rodinné centrum Pastelka, z.ú.
Nám. Karla IV. 4/4
628 00 Brno
IČO: 26623765
Zapsaný ústav

Réva 2022

0
0
20.000

60.000

60.000

60.000

60.000
60.000
60.000

65.000

65.000

65.000

104.100
99.100
50.000

130.000

130.000

130.000

Rodinné centrum Pastelka, z.ú.
Nám. Karla IV. 4/4
628 00 Brno
IČO: 26623765
Zapsaný ústav

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1
613 00 Brno
IČO:62156489
Vysoká škola

71 %

955.000

95.000
10 %

1.010.000

65.000

Pastelka 2022
6%

Mezigenerační univerzita
MENDELU

299.800

175.400
59 %
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R71-22/081

R71-22/080

R71-22/079

R71-22/078

ev.
číslo
proj

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Sdružení Petrov, z.s.
Petrov 6, 602 00, Brno
IČO: 48515221
Zapsaný spolek

Valentinská pouť 2022

31.200

23.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

10.000

10.000

10.000

Biskupství brněnské
Petrov 269/8
601 43 Brno
IČO: 00445142
Evidovaná církevní právnická
osoba

Tajemství partnerských
vztahů

27.000
20.000
NEŽÁDALI

27.000

27.000

27.000

Líšeňský zkrášlovací spolek
Kotlanova 2162/5, Líšeň,
628 00 Brno
IČO: 07368895
Zapsaný spolek

Spolu bez překážek – to
dáme

NEŽÁDALI
10.000
NEŽÁDALI

30.000

30.000

30.000

Epona, z.s.
Bratislavská 206/21
602 00 Brno
IČO: 69707332
Zapsaný spolek

Jsme spolu

50.000
40.000
50.000

50.000

50.000

50.000

74 %

36.000

27.000
75 %

150.000

75.000
50 %

150.000

50.000
34 %

Strana 59 / 67

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek
na rok
2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh
dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání v
ZMB

Liga vozíčkářů, z.ú.
Bzenecká 4226/23
628 00 Brno
IČO: 00499412
Zapsaný ústav

Pomáhám tobě i sobě

108.948

77.774

60.000
60.000
NEŽÁDALI

70.000

70.000

70.000

ADRA,o.p.s.
Markova 600/6
158 00 Praha 5
IČO:61388122
Obecně prospěšná společnost

Rozvoj dobrovolnictví pro
seniory v Brně

50.000
40.000
NEŽÁDALI

70.000

70.000

70.000

FRANK BOLD KIDS, z.s.
Údolní 567/33,
602 00 Brno
IČO:22893512
Zapsaný spolek

Lesní klub Medlánka zapojuje
rodiče

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

Klub maminek SaSM 2022

90.000
70.000
80.000

100.000

100.000

100.000

R71-22/085

Salesiánské středisko mládežedům dětí a mládeže BrnoŽabovřesky
Foerstrova 3088/2
Brno 616 00
IČO: 65348702
Školská právnická osoba

ZDRAVÁ
RODINA=SETKÁVÁNÍ+
HUMOR + POHYB

25.000
25.000
40.000

40.000

40.000

40.000

R71-22/086

Sdružení aktivní babičky a
dědečci, z.s.
Okrouhlá 9
625 00 Brno
IČO: 02146070
Zapsaný spolek

R71-22/084

R71-22/083

R71-22/082

ev.
číslo
proj

71 %

640.735

102.660
16 %

124.000

60.000
48 %

1.727.519

180.000
10 %

141.000

99.000
70 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

požadavek na
rok 2022*/ %
z celkových
nákladů

dotace
města
Brna na
přísl. proj.*
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání
v ZMB

Spolu s Lipkou 2022

233.590

99.000

70.000
70.000
80.000

80.000

80.000

80.000

R71-22/087

Lipka-školské zařízení pro
enviromentální vzdělávání
Brno, příspěvková org.
Lipová 233/20
602 00 Brno
IČO: 44993447
Příspěvková organizace

Zahradní inspirace na Jezírku
2022

50.000
50.000
50.000

60.000

60.000

60.000

R71-22/088

Lipka-školské zařízení pro
enviromentální vzdělávání
Brno, příspěvková org.
Lipová 233/20
Příspěvková
organizace
602 00 Brno
IČO: 44993447
Příspěvková organizace
Lesní klub Šiška, z.s.
Jiráskova 17
602 00 Brno
IČO: 22712984
Zapsaný spolek

Celoroční provoz lesního
klubu Šiška

10.000
10.000
10.000

10.000

10.000

10.000

Občanské sdružení Logo, z.s.
Vsetínská 527/20, Štýřice,
639 00 Brno
26607468
Zapsaný spolek

Zájmový kroužek pro děti
z rané péče

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

20.000

20.000

20.000

R71-22/090

R71-22/089

ev.
číslo
proj.

42 %

293.000

98.000
34 %

1.600.000

80.000
5%

64.000

40.000
63 %
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název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

Mateřské centrum Kuřátka

560.000

R71-22/091

Mateřské centrum Kuřátka,
spolek
Malinovského náměstí 211/5
602 00 Brno
IČO: 68730161
Zapsaný spolek

R71-22/092

Tělocvičná jednota Sokol BrnoNový Lískovec
Rybnická 60/75
634 00 Brno
IČO:05607141
Pobočný spolek

Aktivní život seniorů a rodin
s dětmi

R71-22/093

Sejdeme se, z.s.
Oulehla 632
664 07 Pozořice
IČO: 06704620
Zapsaný spolek

Aktivizace seniorů a jejich
integrace do lokální komunity
skrze kurzy angličtiny

144.000

Lužánky-středisko volného času
Brno, příspěvková organizace
Lidická 1880/50
658 12 Brno
IČO: 00401803
Příspěvková organizace

Podpora rodiny v Lužánkách

1.220.000

Lužánky-středisko volného času
Brno, příspěvková organizace
Lidická 1880/50
658 12 Brno
IČO: 00401803
Příspěvková organizace

Aktivní senioři-workshopy
2022

R71-22/095

R71-22/094

ev.
číslo
proj.

požadavek
dotace
na rok 2022*/
města
%
Brna na
z celkových přísl. proj.*
nákladů
v roce 2021
v roce 2020
100.000
18 %

60.000

30.000
50 %

67.000
47 %

200.000
16 %

125.000

85.000
68 %

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání
v ZMB

70.000
70.000
70.000

70.000

70.000

70.000

0
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

20.000

20.000

20.000

0
0
NEŽÁDALI

0

0

0

80.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

80.000

80.000

80.000

80.000
40.000
50.000

80.000

80.000

80.000
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R71-22/100

R71-22/099

R71-22/098

R71-22/097

R71-22/096

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

Lužánky-středisko volného času
Brno, příspěvková organizace
Lidická 1880/50
658 12 Brno
IČO: 00401803
Příspěvková organizace

Podpora provozu
prorodinných aktivit

120.000

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Kamenná 207/36
639 00 Brno
IČO: 26604582
Obecně prospěšná společnost

Koordinace dobrovolnického
programu v Hospici sv.
Alžběty o.p.s.

208.728

Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Kamenná 207/36
639 00 Brno
IČO: 26604582
Obecně prospěšná společnost

Zapojení seniorů do
dobrovolnických aktivit
v Hospici sv. Alžběty

37.400

Zeměkvítkov, z. s.
Hochmanova 2183/3,
628 00 Brno
IČO: 02484773
Zapsaný spolek

Provoz spolku

142.000

Zeměkvítkov, z. s.
Hochmanova 2183/3,
628 00 Brno
IČO: 02484773
Zapsaný spolek

Tvořivé kroužky

požadavek
dotace
na rok 2022*/
města
%
Brna na
z celkových přísl. proj.*
nákladů
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019
96.000
80 %

104.000
50 %

34.000
90 %

99.400
70 %

113.100

79.000
70 %

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání
v ZMB

60.000
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

60.000

60.000

60.000

104.400
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

104.000

104.000

104.000

38.300
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

34.000

34.000

34.000

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

20.000

20.000

20.000

30.000
10.000
30.000

30.000

30.000

30.000
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R71-22/102

R71-22/101

ev.
číslo
proj.

název žadatele

název projektu

celkové
náklady
projektu*

Zeměkvítkov, z. s.
Hochmanova 2183/3,
628 00 Brno
IČO: 02484773
Zapsaný spolek

Zahradní slavnosti

226.200

Kouzelen, z.s.
Na Loučkách 15,
Kuřim 664 34
09164031
Zapsaný spolek

Nejedlíci

požadavek
dotace
na rok 2022*/
města
%
Brna na
z celkových přísl. proj.*
nákladů
v roce 2021
v roce 2020
v roce 2019
158.000
70 %

1.743.554

96.900
6%

návrh dotace*
hodnotící
komise
k projednání
v KZPP RMB

návrh dotace
KZPP RMB
k projednání
RMB

návrh dotace
RMB
k projednání
v ZMB

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0

NEŽÁDALI
NEŽÁDALI
NEŽÁDALI

0

0

0
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Rozpočtové opatření
v tis.Kč
Běžné výdaje –přesun
ORJ
§
Pol.

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet
k 17.03.2022

7100

4339

5229

7710 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám

7100

4339

5222

7710 Neinvestiční transfery spolkům

7100

4339

5223

7100

4339

5221

7710 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp.
7710 společnostem

7100

4339

5212

7100

4339

7100

Úprava
rozpočtu +
-

Rozpočet
po změně

5 027

-4 287

740

500

1 471

1 971

1 287

307

1 594

300

310

610

7710 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám

0

60

60

5339

7710 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

0

280

280

4339

5213

7710 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám

0

170

170

7100

4379

5222

7710 Neinvestiční transfery spolkům

200

800

1 000

7100

4379

5213

7710 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám

0

200

200

7100

4379

5223

226

130

356

7100

4379

5221

7710 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp.
7710 společnostem

300

319

619

7100

4379

5339

7710 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

0

100

100

7100

4379

5332

7710 Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám

0

140

140
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Návrh podmínek uzavíraných veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
na rok 2022

Poskytovatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
ve věcech smlouvy oprávněna jednat: vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna
Příjemce: přesný název organizace, právní forma, sídlo, IČO, bankovní spojení, zastoupení – vše v
souladu se zápisem organizace ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Specifikace projektu nebo smluvně zajišťované činnosti nebo služby: stanovení charakteru a
rozsahu činností nebo služeb, závazek organizace realizovat projekt, provozovat deklarovanou
činnost nebo zajistit služby v předpokládaném rozsahu po dobu trvání smlouvy.
Předmětná dotace je určena k úhradě nákladů spojených s konkrétním projektem a jeho realizací,
provozováním deklarované činnosti nebo poskytováním služeb, daných předloženým projektem a
předpokládaných uzavřenou smlouvou. Lze ji použít výhradně v souladu s podmínkami a rozpisem
smlouvy.
Dotace bude příjemci poskytována ve splátkách převodem na účet příjemce. Počet splátek a jejich výše
bude stanoven smlouvou. U platby, rozložené na více splátek, bude poskytnutí dalších prostředků
podmíněno přesným vyúčtováním dosavadního čerpání dotace nebo příspěvku.
Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci z rozpočtu města Brna vést v účetnictví odděleně v
souladu s platnou právní úpravou.
Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města Brna“ na
tento projekt jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Vyúčtování poskytnuté dotace bude zpracováno samostatně a odděleně od zúčtování jiných finančních
prostředků. Příjemce se zavazuje vyhotovit vyúčtování dotace a předložit je spolu s příslušnými doklady
Odboru zdraví Magistrátu města Brna nejpozději do 31. 1. 2023. Nedílnou součástí závěrečného
vyúčtování dotace je i písemná hodnotící zpráva k projektu. Příjemce se zavazuje viditelně a trvalým
způsobem označit veškeré originály dokladů (prvotní doklady) tak, aby bylo zřejmé, že částka byla
hrazena z dotace z rozpočtu poskytovatele uvedením: „hrazeno z dotace SMB, č. dot. sml. … v
částce….Kč.“
Příjemce je povinen vrátit neprodleně poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, nejpozději však
do 31. 1. 2023 na účet poskytovatele a to takto:
a)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v roce, kdy byla dotace vyplacena se vrací zpět
na účet č. 111211222/0800, pod variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy
b)
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků po 1. 1. následujícího roku, kdy byla dotace
vyplacena se vrací zpět na účet č. 111350222/0800, pod variabilním symbolem 64022229.
Příjemce je povinen vrátit neoprávněně použité finanční prostředky z poskytnuté dotace na účet
poskytovatele. Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků
příjemcem je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností stanovených touto smlouvou bude řešeno jako
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Za méně závažná porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, se považují následující porušení a
nepravdivá prohlášení, za které se uloží nižší odvod:
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a) za nepravdivá čestná prohlášení o údajích uvedených v „Žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
b)
c)
d)
e)

města Brna“ na projekt činí odvod 1% z poskytnuté dotace
za opožděné dodání vyúčtování nejvýše o 10 dní činí odvod 1% z poskytnuté dotace
za porušení povinnosti oznámit ukončení činnosti, přechodné přerušení činnosti, zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod. činí odvod 1% z poskytnuté dotace
za porušení povinnosti uvádět při prezentaci své činnosti město Brno jako poskytovatele
finančních prostředků činí odvod 1% z poskytnuté dotace.
Za porušení povinnosti informovat formou pozvánky o akcích pořádaných v rámci podpořeného
projektu Odbor zdraví MMB a umožnění tak zástupcům města Brna účast, vystoupení, popř.
prezentaci na těchto akcích činí odvod 1% z poskytnuté dotace.

Příjemce se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly, prováděné pověřenými pracovníky
MMB, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.
Příjemce se zavazuje, že při prezentaci své činnosti bude uvádět město Brno jako poskytovatele části
finančních prostředků.
Příjemce se zavazuje v případě ukončení činnosti bezodkladně a písemně o této skutečnosti informovat
poskytovatele. Tuto povinnost má i v případě přechodného přerušení této činnosti s informací o
příčinách, které k tomuto stavu vedly, a předpokládanému obnovení svojí činnosti. Současně se
zavazuje, že učiní vše potřebné k tomu, aby k obnovení činnosti došlo v co nejkratším termínu. Příjemce
se dále zavazuje oznámit svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce
apod.
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel ES v oblasti poskytování finančních prostředků ve
smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování EU a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že
Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou
veřejnou podporu, je příjemce povinen veřejnou podporu vrátit vč. úroků.
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