ZÁVĚREČNÁ TABULKA č. 1 projektů doporučených k poskytnutí daru
Evidenční Žadatel
číslo

Název projektu

Cíl projektu

Účel použití grantu

Preventivně
výchovná
činnost.
A)Pálení
čarodějnic
v libušském
lomu
B)Libušský
trojúhelník

Kulturní a
společenské akce
pro občany MČ
Praha-Libuš, pro
neorganizované
děti a mládež a
rodiče. Pálení
čarodějnic má již
desetiletou tradici.
Preventivně
výchovná činnost,
požární prevence,
proškolení dětí,
letáky
Propagace
čtenářství při 3.
ročníku Noci s
Andersenem na
škole v rámci
celoevropské akce
a následujících
čtenář. dílnách
Tradiční setkání
dětí školního a
předškolního věku,
prezentace školy

1.

Sdružení
hasičů Čech,
Moravy a
Slezska, SDHLibuš

2.

Základní škola Noc
Meteorologická s Andersenem
– rozvoj
čtenářské
gramotnosti,
podpora
čtenářství

3.

Základní škola Maškarní
Meteorologická odpoledne –
setkání dětí a
rodičů v ZŠ

Celkový
rozpočet
projektu

Délka
projektu
(měsíce,dny)

Výsledek
hodnocení
projektu

Osvětlení,
49 500,náklady na
občerstvení,
pohonné hmoty,
zabezpečení
hudební skupiny,
propagační
materiál, ceny,
náklady na
mobilní WC,
letáky.

Dubenkvěten,
září - říjen
2014

doporučeno 49 500,-

30 000,-

Nákup knih,
15 000,materiálu
potřebného
k uskutečnění a
propagaci akce,
mzdové náklady

Dubenčerven
2014

doporučeno 12 000,-

12 000,-

Materiál a
propagace akce,
odměny pro
zúčastněné,

Listopad
doporučeno 4 000,2014 –
leden 2015
projekt

5 000,-

Požadovaná Doporučená poznámky
výše grantu výše grantu

4 000,-

Křížem
Krážem, o.s.
4.

5.

Meteorologická s členy
Žákovského
zastupitelstva ve
spolupráci se
školou
Dětská
Uspořádání 14.
modelářská
ročníku dětské
soutěž „Písnice modelářské
Model Open
soutěže.
2014“

Mateřská škola Mezinárodní
Lojovická
den dětí s
atletikou

Vyhledávání
sportovních talentů
a rozvoj
pohybových a
sportovních
aktivit. Prevence
proti obezitě a
posílit kladný
vztah
k pohybovým
aktivitám a sportu

finanční
ohodnocení pro
organizátory,
zajištění hudby,
fotodokumentace
Pronájem stolů, 65 000,aparatury,
ozvučení prostor,
věcné ceny,
medaile, poháry,
nákup
spotřebního
materiálu,
poštovné,
občerstvení pro
děti

10. 1. 2015

Pronájem
atletického
nářadí, náčiní,
medaile,
diplomy, hudba,
ozvučení,
moderátor,
občerstvení,
kancelářské
potřeby, drobné
dárky, květiny

1 den
4. 6. 2014

20 000,-

1 den
doporučeno 24 000,18.10.2014

24 000,-

doporučeno 20 000,-

18 000,-

6.

Tělocvičná
jednota Sokol
Libuš

Sokolení
sportovnězábavná akce
pro širokou
veřejnost
17. 9. 2014
14-17:00 hod.

Představit
veřejnosti
sportovní aktivity
pro všechny
věkové kategorie,
nejen pro jeden
den, ale pro celý
školní rok.

Náklady na
41 485,prezentaci akcepapír, toner,
sportovní
potřeby –
značky, švihadla
atd. odměny pro
účastníky

Září 2014 doporučeno 40 000,realizace
18. 9. 2014

7.

Tělocvičná
jednota Sokol
Libuš

Předvánoční
veřejná
cvičební
hodina.
Kulturněsportovní akce
15.12.2014
17-18.00 hod.
6. Podzimní
dětský den

Ukázat veřejnosti
náplň cvičebních
hodin jednotlivých
dětských kategorií
v TJ. Sokol Libuš

Pozvánky –
2 300,papír a toner,
dárkové balíčky
pro děti – ovoce,
sladkosti

Listopadprosinec
2014
realizace
15. 12.
2014

Nájem,
aparatura,
moderování,
ceny, zajištění
programu,
zajištění
mobilního WC

28 000,-

1 den
doporučeno 28 000,13. 9. 2014

18 000,-

Nájem sálu,
20 000,ozvučení, nájem
kláves,
upomínkové
předměty,

Květendoporučeno 19 000,říjen 2014
akce
18.10.2014

19 000,-

9.

10.

Stable Donja
Písnice, o.s.

Nashira,
pěvecký sbor,
o.s.

Představit
občanům
problematiku
koňského světa,
soužití člověka
s koněm již
v raném dětství.
Vzdělávání
v blízkosti zvířat a
kolektivu
Organizace IX. Rozšíření kulturní
ročníku
nabídky pro
festivalu
obyvatele MČ
pěveckých
Praha-Libuš
sborů

doporučeno 2 000,-

22 000,-

2 000,-

„LibušskoPísnická nota“

květiny, výroba
plakátů, tisk
programů,
výzdoba sálu
Výlety za
Mzdy, odměny
poznáním
sportovní
s geocachingovými vybavení,
přístroji a
materiál,
odpolední provoz cestovné,
na hřišti Klokotská propagace
s organizovaným
programem pro
veřejnost

11.

Lačhe Čhave,
o.s.

Buňka 2014

13.

SK VELO
PRAHA o.s.

Závod
horských kol:
O Pohár MČ
Praha-Libuš

Pořádání 7.
ročníku
cyklistického
závodu. Zapojení
dětí a mládeže do
cyklistiky

Plakáty, letáky, 53 000,poháry pro
vítěze, medaile,
nákup cen
sanitka, odměny
organizátorům,
vyznačovací
páska, časomíra

SK VELO
PRAHA o.s.

Cyklistické
vyjížďky
s dětmi a
mládeží

Cyklistické
sportovní
vyjížďky.
Seznámení
s okolím Libuše a
Písnice. Využití
volného času pro
děti a mládež

Odměny
trenérům, malá
dílnička opravy
duší a duše,
mapky tras,
propagační
předměty

14.

109 000,- Duben –
prosinec
2014

19 600,-

doporučeno 34 500,-

10 000,-

1 den
září 2014

doporučeno 40 000,-

20 000,-

Duben –
září 2014

doporučeno 19 600,-

5 000,-

15.

17.

Areál
ZbudovskáMirotická, o.s

Dětský den
pořádaný
Občanským
sdružením
Areál
ZbudovskáMirotická
Mateřská škola Den na farmě
K Lukám

18.

Modrý klíč
o.p.s.

Jeden svět
2014

19.

Základní škola
s rozšířenou
výukou jazyků

Společně to
dokážeme

4. ročník Dětského
vědomostně sportovního
odpoledne

Nákup odměn a
sportovních
pomůcek,
odměna pro
dozor na
stanovištích

28. 5. 2014 doporučeno 10 000,-

8 000,-

Pěstování a
prohlubování
vztahů k živé
přírodě, poznání
běžné práce kolem
domácích zvířat
Zapojit uživatele
sociálních služeb
s mentálním a
kombinovaným
postižením do
společ. komun.
života. Sportovně
relax. odpoledne
„Jedeme v tom
spolu“+realizování
výstav, kulturní
vystoupení
Překonejte sami
sebe! Podpořit u
dětí schopnost
hledat řešení,
spolupracovat
v týmu, překonávat
překážky

Doprava, cena
18 320,zajištěných
aktivit – jízda na
ponících,
sportovní
činnosti atd.
Materiálové
80 000,náklady –
keramická hlína,
barvy atd.
Příprava výstav,
letáky, lektorné,
pronájem stanů,
doprava

Květen
2014

doporučeno 18 320,-

18 000,-

Celý rok
2014

doporučeno 20 000,

10 000,-

Vstupné,
deskové hry
odměna pro
doprovod

Duben –
září 2014

doporučeno 55 800,-

30 000,-

12 000,-

60 600,-

21.

Mateřské
centrum
Kuřátko,
o.s.(spolek)

MC Kuřátko
2014

22.

PROTEBE

Integrace na
Libuši

Výtvarný a
60 000,- Celý rok
provozní
2014
spotřební
materiál,
hudební nástroje,
knihy, divadelní
představení
Den země v Klubu Odměny,
100 000,- Duben a
Junior – hry
propagační
prosinec
s včelařskou
materiál,
2014
tematikou,
doprava,
přednáška a beseda lektorné,
o včelách.
technické
Společně na ples
zajištění akce,
s MČ Libuš. Ples i pronájem prostor
pro lidi
KC, ozvučení
s postižením.
sálu,
Výstava fotek
Realizace
kulturních,
sportovních a
osvětových aktivit

doporučeno 25 000,-

20 000,-

doporučeno 50 000,-

10 000,-

ZÁVĚREČNÁ TABULKA č. 2 projektů nedoporučených k poskytnutí daru

Evidenční Žadatel
číslo

16.

20.

23.

Mateřská
škola K
Lukám

Název
projektu

Cíl projektu

Společně na Propojení školy a
horách
rodiny, společné
aktivní využití
volného času
dětí, rodičů a
zaměstnanců
školy – společný
víkend
Základní
Historie
Vzbudit a posílit
škola
České
zájem o
s rozšířenou republiky
poznávání
výukou
historie ČR. Pro
jazyků
děti je to námět
pro způsob
využívání
volného času
INFOJiný kraj,
Představení
DRÁČEK jiný mrav
vietnamské
kultury a
gastronomie
seniorům MČ
Praha-Libuš.
Besedy.Prohlídka

Účel použití
grantu

Celkový
rozpočet
projektu

Délka
Výsledek
projektu
hodnocení
(měsíce,dny) projektu

Cena za
pobyt,
materiál –
výtvarné
potřeby,
odměny

38 000,- Říjen
2014

nedoporučeno 38 000,-

0

nedoporučeno 24 375,-

0

3x
nedoporučeno 49 400,odpoledne
během
roku 2014

0

Cena
27 625,- Listopad
výletu,
2014
odměny pro
děti

Materiál
49 400,k výrobě
ochutnávek,
drobné
kancelářské
potřeby,
propagace,

Požadovaná Doporučená poznámky
výše grantu výše grantu

areálu SAPA

24.

INFODRÁČEK

mzdové
náklady,
pronájem,
cestovné,
doprava
materiálu
Den
Otevření
Drobný
45 080,- 1x
nedoporučeno 45 080,Vietnamské pozitivního
materiál
polovina
kultury
vnímání
k realizaci
roku 2014
Vietnamců
aktivity,
občany Prahymateriál
Libuš. Realizace k výrobě
Dne vietnamské ochutnávek,
kultury. Hudební propagace,
a tančení
kulturní
představení.
představení,
Diskuze o
mzdové
problémech
náklady,
života v ČR,
cestovné.
přednáška o
životě
Vietnamců.

0

