
č. žadatel
projekt                                                                                                   

(převzato ze žádosti)

výše požadované 

dotace
přidělená částka

1
ALKA, o.p.s.                                     

(Mgr. Hájková)
úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem 228.225,00 90.000,00

2. 

Centrum pro zdravotně postižené a 

seniory Středočeského kraje, o.p.s.                                                     

(Bc. Jarolímová)      

úhrada elektřiny za provozovnu sociálních služeb 24.000,00 0,-

3. 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, 

o.p.s.                                                                         

(Mgr. Fenclová)

náklady na mzdu s odvody pojistného sociálního 

pracovníka + pohonné hmoty a cestovné                                                                              

(Poskytování služeb Rané péče Čechy rodinám s dětmi se 

sluchovým postižením žijících na území města Příbrami )

13.500,00 0,-

4.

Centrum pro neslyšící a 

nedoslýchavé pro Prahu a 

Středočeský kraj, o.p.s.                                                

(Mgr. Prokopiusová)

vzdělávací, přednáškové a výukové akce 46.500,00 25.000,00

5. 

Dětský domov "Pepa" Příbram - 

Lazec, o.p.s.                                                

(PhDr. Splítková)

vzdělávací, přednáškové a výukové akce                              

(projekt Nikdy nejsi sám)
22.000,00 10.000,00

6. 
Eda cz, z.ú.                                     

(Mgr. Mžourková)
provoz organizace                                                                                                38.000,00                                    0,-
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7. 
Farní charita Příbram                                             

(Ing. Kala)
úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem 150.000,00 90.000,00

8. 
Klub stomiků ILCO Příbram                                       

(p. Kotlovský)
úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem                                               33.000,00                        25.000,00

9. 
Magdaléna, o.p.s.                            

(MUDr. Nevšímal)

provoz centra adiktologických služeb a centra primárná 

prevence v Příbrami
112.000,00 90.000,00

10.
Nalžovický zámek                                                         

(Mgr. Mottlová)

úhradu nákladů spojených s pronajatými prostory pro 

sociálně terapeutické dílny v Příbrami, dále na úhradu 

nákladů spojených s pronajatými prostory pro chráněné 

bydlení v Příbrami a pro úhradu nákladů na vzdělávání 

změstnanců a managementu organizace.

322.200,00 90.000,00

11.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.                                       

(MUDr. Holobrada)

polohovací pomůcky, převozní pojízdná křesla pro 

venkovní procházky, semináře pro pracovníky v přímé 

péči, semináře pro pečující osoby
150.000,00 60.000,00



12. 
Pessos                                                         

(pí Posekaná)

přednášky pro ZŠ, MŠ /  Knihy na vzdělávání /  placení 

lektoru , přednášejících 
42.500,00   10.000,00

13.
ProFem                                                  

(pí Poláková)
Nájemné a energie kancelář Příbram  35.880,00                                 20.000,00

14.

Sbor církve adventistů sedmého dne 

Příbram                                                 

(Ing. Knobloch)

úhrada nájmu a služeb spojených s nájmem 43.704,00 0,-

15.

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR, z.s.                                                       

(Mgr. Polášek)

vzdělávací, přednáškové a výukové akce                                64.000,00           10.000,00

16.

Společnost pro podporu lidí s 

mentálním postižením v ČR, pobočný 

spolek                                                          

(Ing. Fiala)

realizace terapeutických činností - pravidelné fyzické 

aktivity (cvičení Oxygen)
15.000,00 3.000,00

17.
Stéblo                                                   

(Mgr. Homolková)
Odlehčovací služba pro příbramské občany 5.000,00 5.000,00



18.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - 

okresní organizace                                         

(pí Burianová)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

na úhradu pronájmu zasedací místnosti nebo sálu na 

jednorázové i opakované, plánované akce organizace                                   
17.500,00         5.000,00

19.
Svaz důchodců ČR                                                   

(Ing. Dohnal)

na úhradu nájmu a služeb pronajatých prostor dle uzavřené 

nájemní smlouvy pro organizaci                                            
34.450,00            0,-

20.
Úsměv Příbram, z.s.                                                     

(Ing. Bambousek)

na úhradu dopravy na Edukační návštěvu dětí školy 

speciální a praktické do vzdělávacího centra - Zážitkový 

park Zeměráj v Kovářově 

15.000,00 0,-

Zapsala: Bc. Barbora Vacková Příbram 10.05.2017

 


