Projekty a DDM Kamarád Česká Třebová
I když nemohla probíhat standardní činnost v Domě dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová ve
školním roce 2020/2021, pustili jsme se do přípravy několika projektových žádostí.
Prevence kriminality
Na začátku roku 2021 jsme na žádost Města Česká Třebová zpracovali projekt „Česká Třebová Asistent prevence kriminality – 2021“ (dále jen APK) a již dlouholetý projekt s názvem „Česká
Třebová - Trávení volného času a prevence kriminality dětí sídliště Borek – 2021“
Na APK jsou celkové náklady 759 447 Kč, z toho dotace z Ministerstva vnitra činí 559 000 Kč.
Volnočasový projekt čítá celkové náklady v částce 225 163 Kč a dotace z Ministerstva vnitra 154 413
Kč.
Oba projekty byly podpořeny bez krácení v plné výši i vzhledem k pandemické situaci, která ovlivnila
výsledek dotačního řízení v předchozím kalendářním roce.
Obec přátelská seniorům
Na žádost Města Česká Třebová jsme zpracovali žádost o neinvestiční dotaci na podporu seniorů
v soutěži „Obec přátelská seniorům“, kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Získali
jsme krásné třetí místo, které nám zajistilo podporu 320 000 Kč. Částka bude použita na podporu
Univerzity třetího věku, olympiádu seniorů, spolupráci s Domovem pro seniory a další aktivity.
Zeměpisná olympiáda
Jako organizátoři okresního kola Zeměpisné olympiády jsme se rozhodli požádat Ministerstvo školství
o ceny pro vítězné řešitele. Celá organizace z důvodu pandemie byla přesunuta do virtuálního
prostředí pod záštitou Karlovy univerzity. Jsme rádi, že žádost byla podpořena a my jsme mohli
zajistit vítězným řešitelům okresního kola pro Ústí nad Orlicí pěkné ceny v podobě předplatného
časopisu National Geografic a knižních publikací.
Evropský sbor solidarity
Pokračujeme dále v žádostech o zahraniční dobrovolníky. Nyní hostíme Karinny z Brazílie, která v naší
organizaci bude působit až do ledna 2022. V období uzavírky naší organizace jsme zpracovali
akreditační projekt Quality label, který nám umožňuje pokračovat v žádostech v programu Evropský
sbor solidarity.
Příměstské tábory
Připravujeme příměstské tábory pro děti z obce Březová nad Svitavou a dalších okolních obcí. Díky
žádostem na jednotlivé obce jsme získali dotační příspěvek v celkové výši 25 300 Kč.
Získané finanční prostředky přehledně:
Název projektu
Asistent prevence kriminality
Trávení volného času a PK dětí
sídliště Borek
Obec přátelská seniorům
Zeměpisná olympiáda
Příměstské tábory
Celkem

Poskytovatel dotace
MV
MV

Získaná částka
559 000 Kč
154 413 Kč

MPSV
MŠMT
Obce

320 000 Kč
7 800 Kč
25 300 Kč
1 066 516 Kč

