
Pořadí Číslo 
projektu

Kód projektu Žadatel IČO Název Celková částka Anotace Položkovitý rozpočet Účetní uzávěrka 2020 
-( k datu 23.3.)

Požadovaná částka ✔ Navržená částka ✔ Odůvodnění nepřidělení 
finančních prostředků

1. 6. ID 1067

Spolek 

Filharmoniště

08804567

Koncertní 
workshopy Dua 

Beautiful Strings

48 000,00 Kč

Koncertní workshopy dua Beautiful Strings, 
realizované na základních školách na Praze 1, 
přinesou žákům možnost jednoho z prvních 
kontaktů s tzv. vážnou hudbou. 
Hedvika Mousa Bacha (harfistka) a Monika 

Urbanová (houslistka) jsou profesionální 
hudebnice, které spolu koncertují již jedenáctým 
rokem. Na svém kontě mají stovky odehraných 
koncertů, dvě CD i hudební klipy. 
Cílem projektu je podpořit hudební vzdělání dětí, 
zábavnou formou jim přiblížit živou hudbu a 
probudit v nich touhu po vlastním hudebním 
pátrání, které může představovat smysluplné 
trávení volného času.  ZŠ Brána jazyků, ZŠ 
Vodičkova, ZŠ nám. Curiových, Praha 1 
.Předpokládaný celkový počet účastníků našich 12 
workshopů je cca 360 žáků základních škol Prahy 
1.

DPP MgA. Monika Urbanová
DPP Hedvika Mousa Bacha

DPP Helena Bartošová -filharmoniště, 
produkce workshopů,tisk 
materiálů,odměna pro děti, cestovné a 
stěhování harfy

ANO 45 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

2. 15. ID 1082

Dětská sportovní 
akademie 

Liberecka z.s.

09521160

Volný čas aktivně na 
,,Jedničce”

61 000,00 Kč

Projekt nabídne dětem z MČ Praha 1 v klíčových 
,,volných" termínech rozšířenou nabídku 
volnočasových aktivit. 
Nabídku chceme rozšířit pro jarní prázdniny, 
Velikonoční prázdniny a podzimní prázdniny. Cílem 
je umožnit trávit smysluplně volný čas dětem a 
mládeži a rodičům možnost jít do práce, tak aby 
dítě mělo zajištění trávení volného času. Počítáme 
se zásahem cca na 50-100 dětí z Prahy 1. Praha 1 - 
sportovní a volnočasové areály na základě 
aktuálních možností. Žadatel nemá vztah k MČ 
Praha 1, ale nyní by pomocí jednorázových akcí 
rád rozšířil svoji činnost a zároveň nabídl rodičům 
a dětem kvalitní trávení volného času.  Děti a 
mládež ve věku 7-15, které jsou již ,,zasažené" 
povinnou školní docházkou  a týká se jich 
prázdninové období.

nájemné prostor,materiál,lektoři, 
stravování účastníků, režijní náklady

Nemá povinnost 
- vznik  2021 

41 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

3. 23. ID 1098

Centrum 

politických studií, 
z. s.

22844228

Studijní večery

54 000,00 Kč

Studijní večery jsou pravidelnou aktivitou CPS. Od 
roku 2021 probíhají ve Skautského institutu na 
Rybárně na Kampě ve dvoutýdenní frekvenci. Každý 
podvečer jsou proslovena tři témata, v rozsahu 20-
30 minut, které popularizují přítomným studentům 
středních škol vědecké poznání. Přednášejícími jsou 
členové spolku z řad studentů a absolventů 
pražských vysokých škol, kteří zde prezentují 
témata svého výzkumu či odborného zájmu. Cílem 
je nejen seznámit poutavou formou se současnou 
vědou, čímž prohlubují znalosti studentů a 
pomáhají jim v profilování, ale též popularizovat 
aktuální otázky vědy.Studijní večery se konají v 
prostorách Skautského institutu na Rybárně na 
malostranské Kampě. Cílovou skupinou jsou 
studenti středních škol, gymnázií a nižších ročníků 
vysokých škol v centru Prahy

pronájem prostor, grafické podklady, 
propagace na sociálních sítích, tisk 
plakátů,licence k softwaru pro střih a 
úpravu záznamu,roll-up 
banner,postprodukce a úprava záznamů, 
odměny přednášejících, kancelářské 
potřeby,respirátory,technika k nahrávání - 
stativ a klopový mikrofon,drobné 
občerstvení, voda atd.

ANO 21 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

Nepřidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného  "Dotačního programu na poskytnutí dotací na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 
2022" (rozpočet 1 500 000,- Kč)

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0375 ze dne 13.04.2022



Pořadí Číslo 
projektu
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4. 25. ID 1096

Yamka 

Minigolfclub 

Butovice, z. s.

65497953

Minigolfový turnaj 
pro školy - Junior 
minigolf masters

73 000,00 Kč

Klub Yamka MInigolfClub Butovice se podílí na 
pořadatelství turnaje pro základní školy - Junior 
minigolf masters. Jedná se o největší minigolfovou 
akci na světě, jejíž 5. ročník probíhá. Děti ze 
základních škol (včetně těch na Praze 1) mají 
možnost seznámit se s aktivitou, která je skutečně 
pro každého, probíhá soutěžní formou a v 
bezpečném prostředí certifikovaného 
minigolfového hřiště pod vedením licencovaných 
trenérů.  V uplynulých 4 ročnících se zúčastnilo již 
přes 4 tisíce žáků. 5. ročník turnaje probíhá od října 
2021 do května 2022, kdy proběhne finále celého 
turnaje.Místo konání je minigolfové hřiště. 
MinigolfPark Kotva (umístěné v OD Kotva, nám. 
Republiky 8.Pátý ročník po roční odmlce právě 
probíhá a máme příslib i účasti škol z Prahy 1.

ceny do turnaje, odměna trenérům a 
dozoru, nájemné,tiskové 
služby,minigolfové vybavení

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

5. 26. ID 1097

TAJV, z. s.

09287094

Sportovní den 
mládeže s TAJV v 
MČ Praha 1

30 000,00 Kč

Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 1 je 
sportovně-edukační projekt pro místní děti a žáky 
ZŠ v rámci třetího ročníku národní soutěže TAJV. 
Akce zahrnuje stručný seminář, hlavní sportovní 
turnaj TAJV a trénink sportovních aktivit v 
programu s profesionálním trenérem a 
vysokoškolským pedagogem Mgr. Janem Váňou. 
Každý účastník akce v MČ Praha 1 bude mít 
příležitost soutěžit o hodnotné ceny z turnaje TAJV. 
Vítěz turnaje ze semifinálového kola v MČ Praha 1 
získává vstupenku na závěrečný šampionát TAJV, 
Národní finále v Poděbradech, kde bude 
reprezentovat MČ Praha 1 svým jménem a výkony. 
MČ Praha 1 - sportoviště ZŠ Brána jazyků, Uhelný 
trh 425/4, Praha 1, 110 00.Místní děti, žáci ze ZŠ, 
školní družina, vášniví sportovci, přihlášení 
zájemci.

sportovní materiál,kancelářský materiál, 
propagační materiál, ceny a odměny 
účastníkům, honorář rozhodčí, doprava, 
technické zabezpečení

ANO 10 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

6. 28. ID 1101

FO: L. J.

67773869

Herecký kurz Reduta 
v roce 2022 - 

Divadlo Minaret

94 000,00 Kč

Kurzy dramatické výchovy pro děti a mládež od 
deseti do osmnácti let navazují na zkušenosti 
Divadelního studia Minaret, které vzniklo v roce 
1996. Po působení v Praze 7 a v Praze 6, přeneslo 
svoji činnost od školního roku 2019/20 do Reduty v 
Praze 1 pod vedením L. Jiříka, který založil a 
provozuje Divadlo Minaret a od roku 1994 vede 

Dětské divadelní studio při Městském divadle v 
Mladé Boleslavi.  V důsledku koronavirové 
pandemie byl kurz v březnu 2020 přerušen a od 
října 2021 znovu obnoven. V současné době je zde 
šest žáků, se kterými na červen připravujeme 
závěrečné vystoupení.Místem konání je divadelní 
sál Reduty - Národní 20 v Praze 1.Herecký kurz 
Reduta je určen pro žáky a studenty ve věku od 10 
do 18 let.

pronájem prostoru pro vedení kurzu a pro 
závěrečné představení, propagace a 
produkce,provozní výdaje a 
administrativa, lektorské a organizační 
vystoupení,náklady na pojištění, náklady 
na závěrečné vystoupení

Nemá povinnost 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

7. 30. ID 1103

GYMNÁZIUM 
JANA PALACHA 

PRAHA 1, s.r.o.
25119702

Pláč bílé růže

101 750,00 Kč

Jedná se o jednorázovou akci pro organizovanou  
skupinu žáků na konci školního roku.   5 denní 
poznávací výjezd do Německa tématicky zaměřen 
na studentskou protinacistickou  skupinu Weisse 

Rose. Náplní výjezdu je prozkoumání autentického 
materiálu a vytvoření  videoreportáže o 
Studentském odboji proti nacismu.

vstupenky, muzeum, jízdenky MHD, 
doprava, ubytování

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu
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8. 47. ID 1120

Statek, z. s.

22685227

Zážitkový tábor pro 
mládež 2022

189 000,00 Kč

Zážitkový tábor pro děti a mládež se letos uskuteční 
na Folbrechtově louce u Raspenavy v Jizerských 
horách. Čtrnáctidenní pobyt v podsadových 
stanech bez vymožeností dnešní doby zajistí úzký 
kontakt s přírodou. Fyzickou zdatnost účastníků 
prověří rozmanité sportovní a kondiční hry. Pro 
vyváženost a celkový rozvoj osobnosti zařazujeme 
množství kreativních činností, dílen i her, ve 
kterých účastníci lépe poznají sami sebe po 
psychické stránce. Akce je otevřená mládeži ze 
sociálně slabších rodin. Využívaná je především 
sleva pro sourozence. Snažíme se o integraci 
různých sociálních skupin.Folbrechtova louka, 

obec Raspenava, okres Liberec (CHKO Jizerské 
hory).Projekt je jednorázová akce určená pro 
mládež z celé ČR, zejména z Prahy 1. Velká část 
našich organizátorů vzešla z aktivity kolem bratří 
Františkánů (Jungmannovo náměstí, Praha 1) z 
iniciativy Jana Filipa Rathouského. Rovněž 
myšlenka o založení spolku 

doprava hromadná, doprava - pohonné 
hmoty (cestovné),ubytování - pronájem 
tábořiště vč. vývozu kadibudek,potraviny,

lékárna a hygienické prostředky, drobný 
majetek a vybavení,odměny pro 
účastníky, kurzy pro zvýšení kvalifikace, 
výtvarné a kancelářské potřeby, spotřební 
materiál a ostatní režie, kuchaři, pojištění 
odpovědnosti

ANO 22 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

9. 48. ID 1121

Hurá do opery 
z.s.

22714057

HURÁ DO OPERY!

567 320,00 Kč

Projekt se zabývá popularizací vážné hudby, zvlášť 
operního umění. Zpracovává celkem 18 oper a 
různé informace z oblasti hudebních forem.  Každé 
představení má určitou návaznost na celek, kterým 
jsou tři cykly po čtyřech, šesti a čtyřech 
představeních. určených pro různý věk dítěte. 
Hrajeme pro děti 3-15 leté i jednotlivá představení 
pro  gymnázia.
Z  oper jsou pečlivě vybrány základní hudební části. 
Tyto jsou propojeny zdramatizovaným textem, 
takže zůstane zachována dějová kontinuita. 
Hrajeme v kulisách a odpovídajících kostýmech, s 
rekvizitami, za doprovodu klavíru.

honoráře umělců a technických složek,  50 
představení v průběhu  školního roku 
21/22, 2. pololetí a 22/23, první pololetí
honoráře za akci Hurá v Písecké bráně 
2022

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

10. 59. ID 1129

„Asociace pro 
mezinárodní 
otázky, z. s.”

65999533

Pražský studentský 
summit 2022

1 395 000,00 Kč

Pražský studentský summit je unikátní projekt, 
který každoročně vzdělává přes 400 studentů 
základních, středních a vysokých škol o současných 
globálních problémech, a to především 
prostřednictvím simulace jednání tří klíčových 
mezinárodních organizací – Organizace spojených 
národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie. 
Podněcuje zájem studentů o různorodá 
problematická témata a jejich možná řešení a 
pomáhá jim stát se kriticky uvažujícími, odborně 
připravenými a občansky aktivními mladými lidmi, 
kteří dokáží sebevědomě a věcně argumentovat i 
naslouchat, a přispívat tak do veřejné debaty. Celá 
příprava projektu probíhá v prostorách AMO na 
Praze 1. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 8. a 9. 
tříd základních škol (100 účastníků), žáci středních 
škol (270 účastníků) a studenti vysokých škol (40 
účastníků). Účastníci pochází z celé České 
republiky.

osobní náklady, estovní náklady, bytování, 
Stravné,  pronájmy prostor, 
propisky,propagace projektu, účetní 
služby, poštovné, IT služby

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu
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projektu
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11. 70. ID 1143

Tanec pro 

všechny, z.s.

22709908

Roztančená Praha - 
druhý ročník

381 900,00 Kč

Aktivizační projekt pro žáky středních škol (třídy 7-
9), který rozpohybuje tuto cílovou skupinu 
společenským tancem v rámci školního 
kvalifikačního kola, přípravných tréninků a velkého 
meziškolního finále na Žofíně. V rámci hodiny 
tělocviku se vytvoří ve vybraných třídách taneční 
páry, které se poté připravují pod vedením 
profesionálního lektora na velké finále. První ročník 
akce ukázal, že tento projekt učí děti spolupráci a 
orientuje je na zdravý pohyb.Školní kola 
proběhnou na vybraných středních školách na 
Praze .Žáci středních škol na Praze 1, 14-16let. 
Očekáváme zapojení většiny středních škol cca 5. 
V prvních kolech zapojení cca 200 dětí, z nich 
postoupí 20dětí, resp. 10 párů do velkého finále. 
Diváckou podporu v den akce očekáváme cca 150 - 
200 osob.

školní kola P1 - lektoři celkem 16hod 
(400Kč/hod),
profesionální lektor pro P1 - fáze 2 - 
celkem 10 tréninků po 120min.,
propagace akce, koordinace lektorů a 
náborů, nájem palác  Žofín,
moderátor finálové kolo

ANO 31 900,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

12. 73. ID 1146

COOL DANCE 

Praha z.s.

07764227

Dětské taneční kurzy 
a kroužky na Praze 1

184 750,00 Kč

Taneční škola COOL DANCE se působí od roku 2019 
na Praze 1 a stále je velký dopad covidových 
opatření na fungování. Naším je vytvářet atraktivní, 
dostupné kurzy a kroužky a vést tak co největší 
množství dětí k produktivnímu trávení času, ke 
společenského chování a týmovému duchu. 
Pandemie bohužel značně zúžila členskou základnu 
a finanční možnosti spolku jsou značně zhoršené. 
Dotace by pomohla nastartovat normální režim 
fungování a opět vytvářet smysluplné aktivity pro 
děti a mládež.Taneční studio COOL DANCE - 4. 
patro OD Kotva, Náměstí Republiky 656/8, 110 00 
Praha. Kroužky a kurzy budou probíhat v OD Kotva 
a očekáváme účast především dětí a mládeže z 
Prahy 1

osobní náklady, lektoři, administrativa, 
pronájem sálu, marketing,úklid, 
hygienické potřeby,pomůcky k výuce

ANO 43 500,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

13. 74. ID 1147

JONATHAN 

LIVINGSTON, 

s.r.o.

65414268

Ama Rosé - reprízy 
představení

396 000,00 Kč

V roce 2021 jsme získali podporu na vytvoření 
představení Alma Rosé. Projekt je uzavřen. Naší 
domovskou scénou se stala Werichova vila. Nyní 
bycho rádi pokračovali v jeho realizaci. Alma, 
vynikající umělkyně židovského původu, a 
pravděpodobně jedna z nejlepších houslistek své 
doby, neteř Gustava Mahlera, dobývá v mladém 
věku hudební svět, hrdost si zachová i v děsu 
vyhlazovacího tábora; její příběh končí v létě 1944 
v Birkenau. Je jí 37 let. Vražda talentované mladé 
ženy se stává mementem, ukazující nesmyslnost, 
absurditu a čisté zlo nacismu.Werichova vila 

Kampa, Divadlo u Valšů, případně sály škol. Rádi 
bychom oslovili střední a vysoké školy v Praze 1, 
jelikož naše představení má rozhodně co řísct 
dnešní mladé generaci.

honoráře 18 repríz, technické zabezpečení 
18 repríz, doprava a produkce, 
propagace,nájmy

ANO 48 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu
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14. 83. ID 1156

Sunfilms s.r.o.

26437538

A-FilmTeensFest na 

Praze 1

147 000,00 Kč

A-FilmTeensFest je mezinárodní festival 
audiovizuálních děl natočených dětmi a mládeží ve 
věku 6 až 20 let. Jeho 3. ročník s min. 170 filmy se 
bude konat 15. 10. - 19. 11. online na 

www.afilmteensfest.com i v kinech formou 

specializovaných projekcí festivalových filmů, které 
se uskuteční ve spolupráci se školami, případně 
dalšími organizacemi pracujícími s mládeží. 
Doprovodnými programy budou: workshopy, Q&A 
s autory a talk shows. Žádost, kterou podáváme, se 
týká výhradně aktivit a nákladů, které souvisejí s 
dětmi a mládeží z Prahy 1 a žáky a studenty 
navštěvujícími školy se sídlem na Praze 1.Kina, kde 

se budou konat projekce a talk shows ve 

spolupráci se školami sídlícími na Praze 1... Hlavní 
cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 - 20 
let (primární je pro nás oslovit dospívající ve věku 
10 - 16 let) ze ZŠ a SŠ na P1.  Školy se sídlem na P1, 
se kterými jsme již navázali spolupráci a budeme i 
v budoucnu spolupracovat : ZŠ Brána jazyků 
(Uhelný trh 4/425), ZŠ Vodičkova 22/683, ZŠ nám 
Curiových 886/2.

technické zajištění projekcí pro Prahu 1 
(příprava filmů atd.), náklady na web -
adekvátní část pro Prahu , lektoři - 
workshop na škole/školách P1 v rámci 
festivalu, pronájmy kin pro projekce škol z 
P1 a talk show, které se uskuteční na P1, 
koordinátor pro školy a další organizace 
na Praze 1 (5 měsíců), manažer pro soc. 
sítě a webové platformy - adekvátní část 
pro akce na P1, grafik - adekvátní část pro 
materiály sloužící pouze P1, streamy 
doprovodných festivalových akcí 
konaných na P1, překlady a výroba 
podtitulků k filmům - adekvátní část pro 
P1, tlumočení do AJ doprovodných akcí 
konaných na P1, PR mluvčí a další reklama 
související s akcemi na P1, produkční - 
konání doprovodných akcí na P1, 
pronájem kanceláře vč. služeb, 
kancelářské potřeby, internet, telefony, 
poštovné

ANO 48 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

15. 85. ID 1158

Duha Paluba

01488121

Klub deskových her 
Paluba – Aktivity pro 
děti a mládež

222 400,00 Kč

Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži kvalitně 
a aktivně trávit volný čas netradičním a atraktivním 
způsobem,který přitom vede k jejich nenásilnému 
vzdělávání a osobnímu rozvoji a umožňuje v době 
zvyšujícího se mezilidského odcizení způsobeného 
moderními technologiemi jejich socializaci v 
podobě osobních setkání spojených se 
zábavou,která zároveň podporují mezigenerační 
dialog a snižují sociální dopady pandemie COVID-
19.Kromě toho zároveň nově budujeme pro 
veřejnost přístupnou odbornou a oborovou 
knihovnu týkající se hraní,sportu a volnočasových 
aktivit umožňující mj.neformální vzdělávání.Klub 

deskových her PalubaLidická 40/291, Praha 5, 150 
00.Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež, 
klub a jeho aktivity jsou nicméně otevřeny 
komukoliv - seniorům, národnostním menšinám, v 
rámci možnosti hendikepovaným a samozřejmě i 
všem ostatním.

podíl projektu na provozních nákladech 
klubu , obnova a doplnění části mobiliáře, 
hry a hlavolamy , odborná a oborová 
literatura , drogerie & prádelna , 
kancelářské potřeby , propagační 
materiály trvalé ,propagační materiály 
spotřební , klubové tiskoviny , ceny do 
turnajů, aktivity mimo klub, honoráře 
lektorům a odborníkům

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu



Pořadí Číslo 
projektu

Kód projektu Žadatel IČO Název Celková částka Anotace Položkovitý rozpočet Účetní uzávěrka 2020 
-( k datu 23.3.)

Požadovaná částka ✔ Navržená částka ✔ Odůvodnění nepřidělení 
finančních prostředků

16. 87. ID 1161

Pop Balet, z.s.

70804818

Celoroční činnost 
Pop Balet, z.s. 2022

889 600,00 Kč

Projekt  přináší pravidelné volnočasové kurzy 
moderního tance a pohybové výchovy pro děti od 3 
let, mládež i dospělé z široké veřejnosti. Reaguje na 
potřebu kvalitních a atraktivních aktivit 
zaměřených na zdravý  životní styl a komplexní 
rozvoj mladé osobnosti. 
Projekt je dlouhodobý, kontinuální a koresponduje 
se školním rokem. Žadatel pracuje dle své vlastní 
výukové metodiky, která klade důraz na to, aby 
taneční techniky korespondovaly s vývojem 
lidského organismu. Je souborem tanečních, 
fyzioterapeutických, pedagogických poznatků.
V roce 2022 budou probíhat dle možností vládních 
nařízeních.Pronajaté suterénní prostory ve 
vlastnictví MČ Praha 1. Bolzanova 1604/7, Praha 
1, Nové Město, 110 00. Děti, mládež i dospělí z 
široké veřejnosti z MČ Praha 1 a okolí. 

nájemné, energie, domovní služby, 
úklidová služba, internet, nákup materiálu 
nákup PMH do služebních aut, ostatní 
služby, telekomunikace, propagace, mzdy 
lektoři, mzdy administrativa, údržba, 
režijní náklady, organizace

NE 30 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

17. 89. ID 1163

Prevence dětem 
z.s.

22610103

Celoroční kurzy 
první pomoci ve 
školícím centru 
spolku Prevence 

dětem z. s.
244 540,00 Kč

Kurz keramiky je zaměřen pro děti předškolního 
věku. Děti vyrábí z hlíny např. pohádkového draka, 
krásnou princeznu nebo kocoura. Dětská tvorba 
přináší radost nejen jim samotným, ale všem 
kolem. Keramika působí na děti i terapeuticky- 
zlepšuje zdravotní stav působí na fyzické tělo i duši. 
Práce s hlínou procvičuje motoriku rukou a prstů u 
dětí, - zpracování materiálu napomáhá a udržuje 
přirozeně svaly lidského těla v činnosti, zvláště 
svaly paží a rukou - činnost hnětení, zpracovávání 
hmoty uvolňuje napětí a stres.

spotřební materál, občerstvení pitný 
režim pro děti, Little Family (resuscitační 
model), sada první pomoci (1000 Ks/45,-
Kč zdarma), Baxatec Pro Large Plane - 
záchranářský batoh, záchranář - externí 
školitel 12 měsíců, sada vakuových dlah 4 
Ks, tonometr  5 Ks, oxmetr, vyváděcí 
maska - instruktážní banner, tisk 
prezentací a certifikátů první pomoci, 
nájem školící místnosti, energie školících 
místností

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

18. 90. ID 1164

Prevence dětem 
z.s.

22610103

Celoroční kroužek - 
artefiletické výchovy 
a umělecké grafiky

95 000,00 Kč

Kroužky budou určené pro děti předškolního věku a 
I. stupně ZŠ, ve kterých se děti seznámí s 
rukodělnými a výtvarnými technikami (práce s 
hlínou, korálky, papírem, textilem, barvami a 
grafickým lisem). Cílem kroužku je smysluplně 
naplnit dětský volný čas a rozvíjet sociální, 
estetické i motorické dovednosti. Bonusem bude 
práce s grafickými uměleckými činnostmi a 
artefiletický přístup pro děti mladší věkové 
kategorie. Artefiletika představuje pedagogický 
přístup, který je zaměřený na výtvarný zážitek a 
prožitek dítěte.

výtvarné potřeby (rydla, zástěrky, 
podložky, atd, výtvarný materiál (barvy, 
pastelky, tempery), školitel, nájem 
nebytových prostor, energie školících 
místností, pitný režim pro děti

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

19. 91. ID 1165

Prevence dětem 
z.s.

22610103

Celoroční kroužek 
keramiky pro děti z 
mateřských škol na 
Praze 1

95 000,00 Kč

Kurz keramiky je zaměřen pro děti předškolního 
věku. Děti vyrábí z hlíny např. pohádkového draka, 
krásnou princeznu nebo kocoura. Dětská tvorba 
přináší radost nejen jim samotným, ale všem 
kolem. Keramika působí na děti i terapeuticky- 
zlepšuje zdravotní stav působí na fyzické tělo i duši. 
Práce s hlínou procvičuje motoriku rukou a prstů u 
dětí, - zpracování materiálu napomáhá a udržuje 
přirozeně svaly lidského těla v činnosti, zvláště 
svaly paží a rukou - činnost hnětení, zpracovávání 
hmoty uvolňuje napětí a stres.

zástěry, podložky,rydla, keramická hlína, 
barvy, školitelé, nájem nebytových 
prostor, energie školících místností (pec 
na výpal)

ANO 50 000,00 Kč 0,00 Kč
projekt nesplňuje zásady 
vyhlášeného dotačního 

programu

3 363 539,00 Kč 0,00 Kč
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