Výsledky dotačního řízení nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální
služby nebo je doplňují pro rok 2022 - Program II

organizace

1

2

3

4

5

ADRA, o. p. s.
IČO: 61388122
právní forma: obecně prospěšná
společnost
AMICUS BRNO z. s.
IČO: 26589681
právní forma: zapsaný spolek
Ateliér dušetvorby Kvark z. s.
IČ: 06247873
právní forma: spolek
CANTES Brno z. p. s.
IČO: 72026570
právní forma: zapsaný pobočný spolek

Centrum Anabell, z. ú.
IČO: 26606518
právní forma: zapsaný ústav

název projektu

cílová skupina

schválená dotace

Rozvoj dobrovolnické
služby pro seniory a
osoby s postižením v
Brně

Uživatelé zařízení zdravotně-sociální
péče a osamělí senioři v
domácnostech

100 000 Kč

Výdaje na činnost
AMICUS Brno z. s.

Duševně nemocní pacienti s
chronickou schizofrenií ve věku 23 až
65 let

31 000 Kč

Tvorba pro duši IV

osoby s duševním onemocněním, od
18 let věku

60 000 Kč

Dětské stacionáře, domovy seniorů,
Canisterapie pro zlepšení
LDN, MŠ, ZŠ, nemocnice, krizová
a zkvalitnění života klientů
centra, chráněné bydlení

30 000 Kč

Klienti s poruchami příjmu potravy
(PPP), využívající soc.službu
Nutriční poradenství pro
"Odborné soc.poradenství" v KC
klienty s poruchami příjmu
Anabell Brno, ve věkové struktuře 9+,
potravy IV.
z hostorie evidujeme i 68 letou
klientku nebo klientky mladšího věku.

100 000 Kč

Klienti s poruchami příjmu potravy
Peer- konzultace pro
(PPP), využívající soc.službu
klienty s poruchami příjmu
"Odborné soc.poradenství" v KC
potravy
Anabell Brno, ve věkové struktuře 15+

0 Kč

Preventivní aktivity v
oblasti poruch příjmu
potravy VII.

Žáci základních a středních škol v
městě Brně (12 - 18 let) +
pedagogové škol na území města
Brna (25 - 60 let)

Na rozcestí

Neúplné rodiny s dětmi

Děti nebe

Rodiče prožívající ztrátu dítěte

60 000 Kč

7

Církevní střední zdravotnická škola
s. r. o.
IČO: 27681866
právní forma: společnost s ručením
omezením
právní forma zřizovatele: církevní
právnická osoba

Snoezelen Eliška

OMP, OSP, OSZP, osoby s PAS

30 000 Kč

8

Česká unie neslyšících, z. ú.
IČO: 675547
právní forma: zapsaný ústav

Podpora svépomocných
aktivit doplňující
aktivizační služby CSS
ČUN Brno SAS

Osoby se sluchovým postižením

50 000 Kč

9

Človíček (One Little), z. s.
IČO: 27034623
právní forma: zapsaný spolek

Odlehčující služby pro
rodiny dětí s autismem

6

Centrum pro rodinu a sociální péči
IČO: 44991584
právní forma: církevní právnická osoba

Diakonie ČCE - středisko v Brně
10 IČO: 48515752
právní forma: církevní právnická osoba

Dobrovolnické programy
Kontaktní místo pro
pečující o osoby s
demencí

Pečující o děti se zdravotním
znevýhodněním, sociálním
znevýhodněním, speciálními
vzdělávacími potřebami a jejich
rodinný kruh
Osamělí senioři a dospělí lidé s
dlouhodobých duševním
onemocněním
Senioři, osoby trpící alzheimerovou
chorobou, rodinní pečující

Stránka 1 z 6

39 000 Kč

0 Kč

94 000 Kč

19 000 Kč

0 Kč

Výsledky dotačního řízení nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální
služby nebo je doplňují pro rok 2022 - Program II

organizace

Diecézní charita Brno
11 IČO: 44990260
právní forma: církevní právnická osoba

název projektu

cílová skupina

Charitní záchranná síť

lidé bez domova, osoby v krizi, osoby
ohrožené soc. vyloučením

90 000 Kč

Textilní banka Baltazar

Osoby sociálně vyloučené, osoby
hrožené sociáním vyloučením, matky
po mateřské dovolené, lidé bez
domova, lidé dlouhodobě
nezaměstnaní, osoby s duševním
onemocněním, lidé po výkonu trestu,
lidé v obtížné sociální situaci

90 000 Kč

Pomáháme dobrovolně
2022

Dobrovolníci

Effeta - svozová služba

Lidé s mentálním a kombinovaným
postižením

Dobrovolnické centrum Motýlek, z. s.
12 IČO: 26622335
právní forma: zapsaný spolek

Dobrovolníci v nemocnici
Hospitalizovaní pacienti
a v domovech pro seniory

Domov pro mne, z. s.
13 IČO: 65350111
právní forma: zapsaný spolek

Příměstské tábory pro
děti a mládež s
postižením
Zážitkové pobyty pro
osoby s těžkým tělesným
postižením

Dům pro Julii, z. ú.
14 IČO: 07020180
právní forma: zapsaný ústav

EkoInkubátor, z. ú.
15 IČO: 27056074
právní forma: zapsaný ústav
EPONA z. s.
16 IČO: 69707332
právní forma: zapsaný spolek
HoSt - Home-Start Česká republika, z.
ú.
17
IČO: 26616190
právní forma: zapsaný ústav

schválená dotace

100 000 Kč
60 000 Kč

70 000 Kč

osoby ve věku 6 - 26 let s mentálním
nebo kombinovaným postižením

120 000 Kč

osoby s těžkým tělesným postižením
ve věku 18 - 65 let

50 000 Kč

Supervize pracovníků v
přímé péči

Sociální pracovníci a pracovníci v
sociálních službách, kteří poskytují
přímou péči dětem a mladistvým s
život limitujícím nebo život
ohrožujícím onemocněním.

0 Kč

Terapeutická pomoc
rodinám s dětmi s život
limitujícím nebo život
ohrožujícím
onemocněním a
pozůstalým

Rodinní příslušníci dětí se životem
zkracujícím/ohrožujícím
onemocněním. Pozůstalí po úmrtí
dítěte.

0 Kč

Mladí dospělí opouštějící dětské
Symbios - sdílené bydlení domovy a pěstounskou péči,
vysokoškolští studenti

70 000 Kč

Společně jsme na koni

osoby ohrožené sociálním vyloučením

0 Kč

HoSt – podpora sociálně
ohrožených rodin v Brně

Sociálně ohrožené rodiny s dětmi do 6
let

50 000 Kč

IQ Roma servis, z. s.
18 právní forma: zapsaný spolek
IČO: 65341511

Společně zvládneme víc

Romské děti a mládež a jejich rodina,
které jsou ohrožené sociálním
vyloučením a žijí v Brně v sociálně
vyloučených lokalitách, dobrovolníci

70 000 Kč

Janus, z. s.
19 IČO: 26575086
Právní forma: zapsaný spolek

Centrum Janus

Dospívající a mladí dospělí
opouštějící ústavní výchovu a
pěstounskou péči

Jinej svět

Děti od 6 do 26let, učitelé

60 000 Kč

Poradna pro pozůstalé

Pozůstalé osoby bez rozdílu příčiny a
úmrtí

60 000 Kč

Klára pomáhá z. s.
20 IČO: 1277812
právní forma: zapsaný spolek
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Kouzelen z. s.
21 IČO: 09164031
právní forma: zapsaný spolek

22

Kunštát PRO FUTURO o. p. s.
IČO: 29193478
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Liga vozíčkářů, z. ú.
23 IČO: 00499412
právní forma: zapsaný ústav
MAGDALENIUM, z. s.
24 IČO: 65351932
právní forma: zapsaný spolek
Moravskoslezský kruh, z. s.
25 IČO: 26618761
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

cílová skupina

schválená dotace

Centrum multismyslové
terapie

Děti a dospívající s poruchou
autistického spektra, poruchou
chování a emocí, specifickými
poruchami učení, diagnózou ADHD
(porucha pozornosti s hyperaktivou) či
ADD (porucha pozornosti bez
hyperaktivity), pečující osoby a
pedagogičtí pracovníci.

KREAT 2022

Osoby s mentálním a psychickým
handicapem, osoby s poruchou
autistického spektra, senioři

60 000 Kč

Doprava pro lidi s
postižením

Osoby se zdravotním (tělesným)
postižením, senioři

60 000 Kč

Rodiny s výskytem domácího násilí

50 000 Kč

Centrum komplexní a
specifické pomoci
rodinám ohroženým DN
Webové poradny MS
kruhu
(pro rok 2021 to byly
noviny Pečujeme doma)

Pečující, osoby zdravotně postižené a
dlouhodobě nemocné, opatrovníci

0 Kč

0 Kč

Moudrá Sovička z. s.
26 IČO: 03757170
právní forma: zapsaný spolek

Hodinový ajťák pro
seniory BRNO

Senioři 60+

30 000 Kč

NADĚJE
27 IČO: 00570931
právní forma: zapsaný spolek

Senioři, osoby s chronickým
Doprava seniorů a osob s
duševním onemocněním (osoby trpící
chronickým duševním
Alzheimerovou nemocí nebo jinými
onemocněním
typy demmence)

60 000 Kč

NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
IČO: 27163059
28
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním
postižením
prostřednictvím ochrany
veřejného zájmu na úseku
bezbariérové přístupnosti
staveb

50 000 Kč

ONKA, z. s.
29 IČO: 22680446
právní forma: zapsaný spolek

Podpora rodin
Rodiny onkologicky léčených dětí,
onkologicky léčených dětí včetně dětí, které léčbu již ukončili

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
30 IČO: 26676826
právní forma: zapsaný spolek

Bezbariérová přeprava
ParaCENTRA Fenix, z.s.

Osoby se zdravotním postižením,
osoby s tělesným postižením po
úraze páteře a míchy (15-99 let)

60 000 Kč

Parkinson klub Brno, Společnost
Parkinson, z. s.
31
IČO: 72568275
právní forma: pobočný spolek

S klubem parkinsoniků
lépe čelíme nemoci

Členové PARKINSON KLUBu BRNO
a rodinní příslušníci a pečující osoby

80 000 Kč

Paspoint, z. ú.
32 IČOI: 26589907
právní forma: zapsaný ústav

Volnočasové aktivity pro
děti s PAS

Děti a mladí lidé s PAS

100 000 Kč

Paspoint, z. ú.
33 právní forma: zapsaný ústav
IČO: 26589907

Dobrovolnické centrum

Děti a mladí lidé s PAS

100 000 Kč

Setkávání seniorů

Senioři

30 000 Kč

Tvořivý kroužek

Dospělí lidé a mladiství ohrožení
sociálním vyloučením

30 000 Kč

Pobočka Diakonie Církve bratrské v
Brně
34
IČO: 04417950
právní forma: církevní právnická osoba

Osoby s omezenou schopností
orientace a pohybu (osoby ZTP,
senioři, rodiče s dětmi, osoby
dočasně imobilní), věková struktura:
nelze číselně specifikovat - od
narození do smrti
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organizace

Pony Club Moravia, z. s.
35 IČO: 07886934
právní forma: zapsaný spolek

název projektu

cílová skupina

Animoterapie s poníky pro
Senioři a lidé se zdravotním
seniory a zdravotně
postižením
postižené žijící v ÚSP

schválená dotace

40 000 Kč

Pony podpora
postižených dětí

Děti se zdravotním postižením a jejich
rodiče

50 000 Kč

PONYPRO, z. s.
36 IČO: 07742347
právní forma: zapsaný spolek

Animoterapie 2022

Handicapované děti, mládež, dospělí;
senioři

40 000 Kč

Popálky o. p. s.
IČO: 62158261
37
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Podpora a poradenství
pro osoby po úrazu
popálením

Lidé jakéhokoliv věku, kteří utrpěli
popáleninový úraz. Dále je to rodina a
blízcí pacientů, které zasáhl úraz v
oblasti psychologické a sociální.

50 000 Kč

PRO Gaudia z. ú.
38 IČO: 26641135
právní forma: zapsaný ústav

Psychosociální podpora
osob při střetu se
závažným onemocněním
v Brně

Pacienti s onkologickým či jiným
závažným onemocněním, osoby jim
blízké a jejich rodinní příslušníci

50 000 Kč

Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s.
39 IČO: 04043561
právní forma: spolek

Pomáháme tancem:
sociálně-terapeutická
činnost spolku Proty boty

rodiče s dětmi se zdravotním
znevýhodněním, děti a dospělí se
zdravotním znevýhodněním

100 000 Kč

RATOLEST BRNO, z. s.
40 IČO: 65348893
právní forma: zapsaný spolek

Dobrovolnické centrum
Ratolest Brno

Děti a mládež, které žijí v sociálně
vyloučených lokalitách a nacházejí se
v nepříznivé životní situaci, senioři,
kteří se nacházejí v nepříznivé životní
situaci, handicapované osoby, oběti
domácího nebo sexuálního násilí

100 000 Kč

RENADI, o. p. s.
IČO: 29368227
41
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Kniha peerských příběhů
o zotavování pro klienty

Lidé se závislostí primárně na
alkoholu, příp. návykových lécích
nebo gamblingu, resp. s duševním
onemocněním

Rezekvítek, z. s.
42 IČ: 15549429
právní forma: spolek

Barvy z přírody

senioři, zaměstnanci domovů seniorů
a osoby se zdravotním postižením

70 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a
Podpora klubové činnosti
slabozrakých České republiky,
zrakově postižených v
43 zapsaný spolek
Brně
IČO: 65399447
právní forma: zapsaný spolek

Osoby se zrakovým postižením

50 000 Kč

SK KONTAKT BRNO z. s.
44 IČO: 70883645
právní forma: zapsaný spolek

Jako ryby ve vodě 2022

Osoby s postižením bez věkového
omezení, 34 oso do 18 let, 26 osob
nad 18 let

Slezská diakonie
45 IČO: 65468562
právní forma: církevní právnická osoba

Zážitkový pobyt pro
rodiny s dětmi z rané
péče

Klienti a zájemci PRP Dorea (děti s
mentálním, tělesným a
kombonovaným postižením nebo
opožděním psychomotorického vývoje
do sedmi let věku), jejich pečující
osoby a sourozenci
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organizace

název projektu

cílová skupina

schválená dotace

SPMP ČR pobočný spolek Brno
46 IČO: 64326837
právní forma: pobočný spolek

Provoz sekretariátu
pobočného spolku SPMP
Brno
Tábor mentálně a
kombinovaně postižených
osob

Pracovníci kanceláře SPMP ČR
pobočný spolek Brno: +- důchodový
věk

70 000 Kč

Mentálně a kombinovaně postižené
osoby

100 000 Kč

Spokojený senior - KLAS z. s.
47 IČO: 02615037
právní forma: zapsaný spolek

Podpora realizace
programu KLAS

senioři 65+

80 000 Kč

Společnost pro ranou péči, pobočka
Brno
48
IČO: 75094924
právní forma: pobočný spolek

Společně

Rodiny s dětmi se zrakovým a
kombinovaným postižením

30 000 Kč

Spolek KOLUMBUS
49 IČO: 26548127
právní forma: zapsaný spolek

Pacientští důvěrníci a
podpůrci

Duševně nemocné osoby s lehkým,
středním a těžkým i chronickým
onemocněním

60 000 Kč

SPONDEA, z. ú.
50 IČO: 25346342
právní forma: zapsaný ústav

Advokátní služby pro
Rodiny v rozvodovém konfliktu
sociálně vyloučené rodiny
ohrožené sociálním vyloučením
v rozvodovém konfliktu II
Práce s násilnou osobou
Osoby nezvládající vztek ve vztazích
II

70 000 Kč
0 Kč

Terapie pro děti a mládež

Osoby v krizi, které potřebují
terapeutické služby

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z. s., Brněnský spolek
51 neslyšících, p. s.
IČO: 75144107
právní forma: pobočný spolek

Arteterapie

Osoby se sluchovým postižením

0 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z. s., Centrum denních
služeb pro sluchově postižené Brno,
52
p. s.
IČO: 86771396
právní forma: pobočný spolek

Neslyšící ženy Brno

Osoby se sluchovým postižením

50 000 Kč

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. místní organizace
53 zdravotně postižených
IČO: 71157905
právní forma: pobočný spolek

Výtvarná a rukodělná
činnost zdravotně
postižených

Dospělé osoby s různým zdravotním
postižením

30 000 Kč

Svaz tělesně postižených v České
republice z. s. městská organizace
54 Brno
IČO: 15545601
právní forma: spolek

Bezbariérová přeprava

Tělesně postižení, zdravotně
postižení, senioři

40 000 Kč

Teen Challenge International ČR
55 IČO: 68402686
právní forma: církevní právnická osoba

Potravinová a materiální
pomoc

0-70

0 Kč

Kurzy odezírání - 2022

Lidé, kteří mají problémy se sluchem,
nebo o sluch právě přichází, mají
progredující sluchovou vadu

0 Kč

Pojďte s námi znakovat

Žáci ZŠ a studenti SŠ, VŠ (6-25 let)

Tichý svět, o. p. s.
IČO: 26611716
56
právní forma: obecně prospěšná
společnost
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název projektu

cílová skupina

schválená dotace

TRIADA - Poradenské centrum, z. ú.
57 IČO: 26647486
právní forma: zapsaný ústav

Klub osvojitelů a odborná budoucí i stávající osvojitelé, osvojené
podpora pro osvojitelské děti, děti v procesu přebírání péče a v
rodiny
preadopční péči

TyfloCentrum Brno, o. p. s.
IČO: 26223210
58
právní forma: obecně prospěšná
společnost

Mapování bariér v městě
Brně

Klienti se zrakovým postižením

Unie pečujících, z. s.
59 IČO: 04157575
právní forma: zapsaný spolek

PaPoPe - partner pro
pečující (rozšíření
dřívějšího Kompetentní
pečující)- provoz, setkání
pečujících (svépomocná a
tematická), poradenství

Pečující o osobu blízkou v domácím
prostředí bez rozdílu věku, pohlaví a
postavení (péče o děti, dospělé,
seniory, včetně péče o blízkého v
terminálním stadiu a bývalých
pečujících. Včetně minorit)

0 Kč

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO - Celoroční provoz MS
centra - komplexní
MĚSTO, z.p.s.
60
podpora lidí s
IČO: 64331016
roztroušenou sklerózou
právní forma: pobočný spolek

pacienti s RS a podobnými
neurologickými diagnózami, jejich
rodinní příslušníci a přátelé, všechny
věkové skupiny

50 000 Kč

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s
Downovým syndromem a jejich
61 rodinám
IČO: 27026574
právní forma: zapsaný spolek

Rozvoj aktivního života
lidí s Downovým
syndromem

Rodiče osob s Downovým
syndromem, děti a mladí lidé s
Downovým syndromem, veřejnost

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
62 IČO: 70882631
právní forma: pobočný spolek

Osoby s poruchou autistického
O přírodě v přírodě s PAS
spektra (PAS) nebo jiným zdravotním
či jiným handicapam
handicapem.

Židovská obec Brno
63 IČO: 49465473
právní forma: církevní právnická osoba

Komunitní práce a
Především osoby 70+, I. a II.
aktivizace osob přeživších
Generace přeživších holocaustu
holocaustu

0 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

89 000 Kč

0 Kč

4 000 000 Kč

CELKEM
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