31. března 2015, Ostrava - Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Obvod rozdělil 170 tisíc korun na darech
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém jednání v pondělí 30. března rozhodla
o poskytnutí finančních darů v rámci vyhlášené První výzvy roku 2015. V té bylo pro všechny žadatele
k dispozici celkem 150 tisíc korun a se svými projekty z oblasti volného času dětí a mládeže, kultury,
sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným se mohli hlásit do poloviny března. „Do výzvy se
přihlásilo celkem 35 žadatelů s celkovým požadavkem převyšujícím částku půl milionu korun. Původní
sumu 150 tisíc korun určenou k rozdělení jsme proto ještě o dalších 20 tisíc korun navýšili, abychom
uspokojili co největší počet z nich,“ uvedla starostka Liana Janáčková.
Městský obvod podpořil například mladé rybáře, skauty, zdravotně postižené občany, organizace
poskytující pečovatelské služby a canisterapii, místní tělovýchovné spolky, sportovní soutěže, kulturní
akce, ale také projekty zvyšující finanční gramotnost ve školách, zabývající se prevencí rizikového
chování anebo zdravým životním stylem.
„Neziskové organizace a subjekty, které se věnují volnočasovým a prospěšným aktivitám
v Mariánských Horách a Hulvákách podporujeme dlouhodobě. Ve druhé polovině roku bychom
proto chtěli vyhlásit ještě jednu výzvu, do které by se mohli přihlásit další žadatelé. Výše finančních
prostředků, kterou případně budeme rozdělovat, ale závisí na vývoji rozpočtu našeho obvodu.
Předpokládám, že by se opět mohlo jednat o částku převyšující sto tisíc korun,“ dodala starostka.
Seznam úspěšných žadatelů a informace o výši daru:
Bc. Gabriela Zeisberger (Finanční gramotnost do škol – zážitkový seminář), 6000 Kč
Beskyd DZR, o.p.s. (Soběstačnost), 1000 Kč
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. (Osobní asistence OASA u 2 postižené děti), 4000 Kč
Český rybářský svaz, MO Ostrava (Dětský rybářský kroužek), 10000 Kč
Charita Javorník (Příspěvek na provoz Domu pokojného stáří sv. Hedviky), 2000 Kč
Charita Ostrava (Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava), 2000 Kč
Charita Ostrava (Charitní dům sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt), 10000 Kč
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Mariánské (Skautský tábor v Zašové), 10000 Kč
Moravskoslezská unie neslyšících (Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené), 3000 Kč
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Český Těšín (Canisterapie pro děti v Duhovém domě), 5000 Kč
OA a VOŠS Mariánské Hory (Dny zdraví na OA), 12000 Kč
Oblastní spolek ČČK Ostrava (Ostrava žije první pomocí), 5000 Kč
Ondřej Tofel (Cimbálová skupina Konopjan), 5000 Kč
Ostravská organizace vozíčkářů (VOZKA – Magazín o životě a pro život na vozíku), 2000 Kč
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamenec (Lampionový průvod v maskách), 2000 Kč
Římskokatolická farnost Ostrava (Oplocení části zahrady fary v Mariánských Horách), 10000 Kč
Sportovní klub kuželky Ostrava (Mistrovské soutěže kuželek a rehabilitace sportem), 5000 Kč
SRPŠ při ZŠ Gen. Janka (Den rodiny – zábavné soutěžní odpoledne pro děti a rodiny), 9000 Kč
Svatováclavský hudební festival, o.s. (Závěrečný koncert 12. ročníku festivalu), 15000 Kč
Sylva Březná IPPON SHOP (Bezpečná radnice), 10000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol, Mariánské Hory – rugby (Činnost mužstev mládeže do 18 let), 10000 Kč
Tělovýchovná jednota Mariánské Hory, z.s. (Pohárové lukostřelecké závody), 12000 Kč
TS BEAT UP Brno (Příspěvek na dopravu pro členy TS BEAT UP Ostrava na soutěže), 5000 Kč
Vladimíra Dohnalová (Mariánskohorské Kafíčko, setkání nejen pro dříve narozené), 5000 Kč
ZUŠ E. Marhuly, Ostrava (Ocenění nejlepších žáků za školní rok), 10000 Kč
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