
č. žadatel
projekt                                                                                                   

(převzato ze žádosti)

výše požadované 

dotace
přidělená částka

1
Klub Demka                                          

(pí Pikrtová)
aktivity pro ženy i matky s tělesným a jiným postižením 50.000,00 20.000,00

2. 

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých                                     

(p. Polášek)

výukové akce zaměřené na rozvíjení jiných smyslů u 

nevidomých a slabozrakých občanů města Příbram
21.600,00 10.000,00

3. 
Stéblo                                                   

(pí Homolková)

odlehčovací služba - pobytová a terénní sociální služba 

(spotřební materiál pro sociálně terapeutické klienty)
6.000,00 5.000,00

4.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - 

okresní organizace Příbram                                              

(pí Burianová)

pořádání vzdělávacích, přednáškových a výukových akcí 

pro zdravotně postižené občany + úhrada pronájmu a 

provozních nákladů dle specifikace tematického zadání

77.721,00 30.000,00

5. 
Pessos                                                     

(pí Posekaná)
vzdělávaní - canisterapie 20.000,00 10.000,00

6. 

Sbor církve adventistů sedmého dne 

Příbram                                                 

(Ing. Knobloch)

dobrovolnictví a pomoc potřebným lidem 10.800,00 5.000,00

7. 
Matylda                                                   

(pí Radová)

úhrada nákladů spojených s propagací a administrativou 

organizace 
20.000,00 0
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8. 

Centrum pro neslyšící a 

nedoslýchavé pro Prahu a 

Středočeský kraj, o.p.s.                           

(Mgr. Prokopiusová)

vzdělávací, přednáškové a výukové akce 46.500,00 30.000,00

9. 
Magdaléna o.p.s.                                                          

(MUDr. Nevšímal)

kontaktní a poradenské služby pro osoby závislé nebo 

ohrožené
150.000,00 90.000,00

10.

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s.                                                                       

(pí Kasíková)

vzdělávací, přednáškové a výukové akce 44.200,00 5.000,00

11.
Ponton, z.s.                                      

(Mgr. Eisenvort)

úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem + spotřební 

materiál
155.400,00 90.000,00

12. 
Klub stomiků ILCO Příbram                                                 

(p. Kotlovský)

úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem + spotřební 

materiál
45.000,00 30.000,00

13.

Společnost pro podporu lidí s 

mentálním postižením                      

(Ing. Fiala)

rekreační pobyty členů organizace a cvičení v Oxygenu 

Příbram
72.340,00 0

14.
Úsměv Příbram, z.s.                                    

(Ing. Bambousek)

interaktivní program primární prevence na škole - soubor 

přednášek s cílem preventivně působit na žáky
21.600,00 0

15.
Nalžovický zámek                                                    

(Mgr. Mottlová)

poskytování ambulantní služby  a sociálně terapeutické 

dílny
197.760,00 90.000,00



16.

Dětský domov Pepa Příbram - Lazec, 

o.p.s.                                                               

(PhDr. Splítková)

cyklus přednášek v rámci pobytu dětí DD Pepa 12.000,00 10.000,00

17.

Integrovaná střední škola hotelového 

provozu, obchodu a služeb Příbram                

(Ing. Hodková)

dlouhodobá spolupráce s Domovem Petra v Mačkově 13.248,00 0

 

 

Dne 05.04.2016

Bc. Barbora Vacková


