
služby (nájem)  pobyty 
vzdělávací, 
přednáš., 

výukové akce

1.
Občanské sdružení zdravotn ě 
postižených P říbram                               
Příbram VII/274

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních  pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 50.000,- 6.500,- 56.500,-

2.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR                                                                                                                                          
Příbram VII/193

na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 35.000,- 35.000,-

3.
Svaz postižených civiliza čními 
chorobami v ČR, o.s.                                                    
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 15.000,- 25.000,- 40.000,-

4.
Domov Maják                                  
Příbram VIII/140

na úhradu nájmu a služeb 0,- 0,-

4.
Svaz diabetik ů ČR, územní 
organizace P říbram                                                         
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb

0,- 13.550,-  13.550,-

5.
Klub stomik ů ILCO                                    
Příbram VI/257

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

47.000,- 10.000,- 33.000,- 90.000,-

celková  
částkač.
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6.
Společnost pro podporu lidí s  
mentálním postižením v ČR                                            
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb

0,- 40.000,- 40.000,-

7.
Svaz tělesn ě postižených v ČR o.s, 
místní organizace  č. 1 Příbram                                                        
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 35.000,- 15.000,- 50.000,-

8.
Svaz tělesn ě postižených v ČR, 
o.s., místní organizace  č. 2 Příbram                                                       
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 27.000,- 2.000,- 29.000,-

9.
Klub d ůchodc ů Příbram ZAT, Ortas 
a Kamenná                                                       
Příbram VI/541

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                                                         
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

12.500,- 12.500,- 25.000,-

10.

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR / 
odbo čka Příbram                         
Příbram VII/193

na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 8.000,- 8.000,-

11.
Klub DEMKA                                
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb

0,- 15.000,- 15.000,-

12.
Občanské sdružení PESSOS                               
Příbram VII/193

na vzdělávací, přednáškové a výukové akce  29.000,- 29.000,-

13.
MATYLDA, Mate řské centrum                      
Příbram                                      
VII/193

na úhradu nájmu a služeb 0,- 0,-



14.
Svaz důchodc ů ČR, MěO                       
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 50.000,- 45.000,- 95.000,-

15.
Centrum pro zdravotn ě postižení 
Stč. kraje                                                                        
Příbram I/100 

na úhradu nájmu a služeb 20.000,- 20.000,-

16.
Magdaléna, o.p.s.                                           
Mníšek pod Brdy  1070,                                  
pobočka: Příbram VII/193

na úhradu nájmu a služeb 100.000,- 100.000,-

17.
Klub rodi čů a dětí AMÁLKA,            
Příbram VIII/98

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů

14.840,- 14.840,-

17.

Odborové sdružení Čech, Moravy a 
Slezka                               Politických 
vězňů 9, Praha 1                        
pobočka: Příbram IV/76           

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

10.000,- 40.000,- 40.000,- 90.000,-

18.
Svaz tělesn ě postižených v ČR, 
o.s., okresní organizace P říbram                               
Příbram VII/193

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb,                                            
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

0,- 40.000,- 58.500,- 98.500,-

19.

Ponton, o.s.                                       
Podmostí 1, Plzeň / pobočka Příbram 
VIII/116

na úhradu nájmu a služeb 43.610,- 43.610,-

20.
UAMK - AMK ZPM P říbram              
Příbram VII/170

na úhradu nájmu a služeb 0,- 0,-

21.
Občanské sdružení ORFEUS             
Anastázova 23/5, Praha                           
pobočka:  Příbram VII/193

na úhradu nájmu a služeb 0,-  0,-



22.
ALKA, o.p.s.                                                   
Příbram V/269

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů - Hipoterapie

 40.000,- 40.000,-

23.
Farní charita P říbram                      
Příbram 1/1

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb

50.000,- 40.000,-  90.000,-

24.
Centrum pro rodinu, o.s.            
Příbram II/545 na úhradu nájmu a služeb,                                            

na vzdělávací, přednáškové a výukové akce
40.000,- 27.000,- 67.000,-

25.
Dětský domov "Pepa" Lazec,        
Lazec 2

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                                                
na vzdělávací, přednáškové a výukové akce

30.000,- 10.000,- 40.000,-

26.
Diakonie ČCE - Raná péče,             
Praha 13-Stodůlky/20 na úhradu nájmu a služeb 0,- 0,-

27.
FIT SENIOR Příbram o.s.           
Příbram I/239

na pořádání ozdravných, rehabilitačních, 
rekondičních pobytů,                                           
na úhradu nájmu a služeb

40.000,-  40.000,-

Příbram dne 21.05.2014

Zpracovala: 
Barbora Vacková


