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IV.  Podpořené  sub-‐projekty  1.  výzvy  BG  FNNO
Poskytování  sociálních  služeb
Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐026 Azylový  dům   Centrum  pro  rodinu   Zlínský
Vsetín
pro  ženy  a  
Vsetín
matky  s  dětmi  
o.p.s.

Schválená  
Anotace  projektu
částka
1  031  506  Kč Vytvoření  komplexní  poradenské  a  aktivizační  služby  pro  rodiny,  které  z  různých  
důvodů  nedokážou  svým  dětem  zajistit  adekvátní  podmínky,  avšak  mají  snahu  o  
zlepšení.  Aktivity  pro  rodiny  jsou  běžně  umožněny  v  rámci  škol  a  různých  
zájmových  organizací,  sociální  znevýhodnění  cílové  skupiny  si  vyžaduje  zvláštní  
přístup.  Běžná  nabídka  není  obvykle  cílovou  skupinou  využívána,  je  nutný  osobní  
kontakt  a  adresný  přístup,  které  jsou  umožněny  rozsáhlou  činností  žadatele  v  
oboru,  především  provozování  terénní  asistenční  služby.

67-‐BG-‐089 Darmoděj  o.s.

Zkvalitnění  
Olomoucký
poskytované  sociální  
služby  terénní  
programy  Babylon

Jeseník

1  223  908  Kč Služba  si  klade  za  cíl  pracovat  s  uživateli  návykových  látek  a  bezdomovci  v  
odlehlých  oblastech  hornatého  regionu  Jesenicka.  Žadatel  se  snaží  rozšířit  svoji  
činnost  v  prevenci  sociálně  patologických  jevů  spojených  se  závislostmi  do  
prostředí  základních  škol  formou  edukačně  informativního  programu.  Dále  
zefektivnit  poskytování  terénní  služby  využitím  dodávkového  automobilu,  který  
poskytne  zázemí  pro  službu  a  zároveň  umožní  její  větší  rozsah  a  pravidelnost.

67-‐BG-‐086 DOMINO  cz,  
o.s.

Mraveniště

Zlínský

Zlín

2  475  316  Kč Dlouhodobá  komplexní  pomoc  znevýhodněné  skupině  mladých  lidí  z  dětských  
domovů  v  integraci  do  života  společnosti.  Základní  myšlenkou  projektu  je  podpora  
procesu  osamostatňování  dětí  umístěných  v  náhradní  výchovné  péči  a  mladých  lidí  
starších  18  let  po  ukončení  trvání  náhradní  péče.  Hlavním  cílem  je  umožnit  jim  
získat  praktické  zkušenosti  a  dovednosti  potřebné  pro  zvládání  požadavků  
samostatného  života  a  řešení  běžných  situací.

67-‐BG-‐006 Občanské  
sdružení  
Ryzáček

Můj  přítel  kůň

Olomoucký

Šumperk

67-‐BG-‐105 Slezská  
diakonie

Mobilní  hospic

Moravskoslezsk Karviná
ý

884  255  Kč Hlavními  cíli  projektu  je  zlepšení  rovných  příležitostí  dětí  a  mládeže  ohrožených  
společensky  nežádoucími  jevy  a  rodin  s  dětmi  prostřednictvím  hiporehabilitace,  
rozvoj  a  zkvalitnění  nabídky  poskytovaných  služeb,  rozšíření  realizovaných  aktivit  
včetně  vytváření  know-‐how  a  metodické  podpory,  a  rozšíření  a  zvýšení  kvalifikace  
pracovníků.
1  466  089  Kč Vytvoření  služby  doprovázení  pro  umírající  a  jejich  rodinné  příslušníky.  
Sekundárním  cílem  je  posílení  kapacity  organizace  prostřednictvím  aktualizace  
strategického  plánu  organizace  a  rozvoje  PR  organizace.

Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐022 TyfloCentrum   Vznik  sociálního  
Moravskoslezsk Havířov
ČR,  o.p.s.
podniku  -‐  
ý
Masérského  centra  v  
Havířově

67-‐BG-‐070 Charita  Konice Bezbariérové  úpravy   Olomoucký
a  optimalizace  
materiálně-‐
technického  
vybavení  pro  
zkvalitnění  služeb  
klientům  se  sníženou  
mobilitou
67-‐BG-‐107 Slezská  
diakonie
67-‐BG-‐083 Mobilní  hospic  
Ondrášek,  
o.p.s.
67-‐BG-‐008 Středisko  rané  
péče  Educo  Zlín  
o.s.

Spolu  proti  
problémům
Zajištění  odborného  
sociálního  
poradenství  a  
Domov  je  doma

67-‐BG-‐005 Zahrada  2000  
o.s.

Řemeslná  dílna  pro   Olomoucký
osoby  s  duševním  
onemocněním

Prostějov

Moravskoslezsk Karviná
ý
Moravskoslezsk Ostrava
ý
Zlínský

Zlín

Jeseník

Schválená  
Anotace  projektu
částka
1  792  799  Kč Vytvoření  konkurenceschopného  sociálního  podniku  -‐  Masérského  centra.  V  něm  
bude  vytvořeno  7  nových  pracovních  míst  výhradně  pro  osoby  se  zdravotním  
omezením.  Kromě  toho  bude  sloužit  jako  „dobrý  příklad“  pro  veřejnost  a  
zaměstnavatele  v  přístupu  ke  zdravotně  postiženým  lidem  a  jejich  zaměstnávání,  
dále  bude  mít  ekonomický  přínos  pro  rozvoj  TyfloCentra  ČR  v  dalších  letech.  
Součástí  subprojektu  bude  rovněž  posílení  a  zkvalitnění  řízení  TyfloCentra.
890  037  Kč Vybudování  vnějšího  výtahu  pro  přesun  imobilních  klientů  do  zahrady  Domu  s  
pečovatelskou  službou.

614  293  Kč Pomoc  občanům  zorientovat  se  v  platné  legislativě,  zplnomocnit  je  k  řešení  
problémů,  a  tím  upevnit  jejich  sebevědomí.
535  464  Kč Poskytování  odborného  sociálního  poradenství  a  poradenství  pro  pozůstalé,  kteří  
se  ocitli  v  krizi  z  důvodu  blízkosti  smrti  a  nemají  vlastní  vnitřní  zdroje  tuto  situaci  
řešit  obvyklým  způsobem  a  za  pomocí  svých  blízkých.
1  859  851  Kč Zkvalitnit  život  nejmenších  postižených  dětí  a  jejich  rodin,  rozšířit  služby  o  nové  
metody  a  postupy,  zvýšit  kapacitu,  podpořit  rodiny,  aby  děti  vyrůstaly  v  přirozeném  
prostředí  vlastní  rodiny  a  snížila  se  jejich  závislost  na  dalších  sociálních  systémech.  
Vytvořit  stabilní  a  plně  funkční  organizaci,  která  poskytuje  profesionální  sociální  
službu,  zaměřit  se  na  následnou  udržitelnost.
1  786  069  Kč Vytvořit  klientům,  osobám  s  chronickým  duševním  onemocněním,  takové  
podmínky,  které  jim  umožní  dlouhodobě  pracovat,  zejména  stabilní  zázemí  s  
určitou  mírou  podpory  a  zaměstnání  s  přiměřenou  zátěží.  Žadatel  chce  vytvořit  
zázemí  prostřednictvím  chráněného  bydlení  a  nabídnout  práci  v  řemeslné  dílně,  
kde  budou  klienti  moci  pracovat  na  zkrácený  úvazek  s  podporou  osobního  
asistenta.

Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐101 Diakonie  ČCE  -‐   Na  cestě  za  
Zlínský
Vsetín
středisko  Vsetín rozvojem

67-‐BG-‐056 Setkávání

Zlepšení  kvality  
zázemí  pro  práci  s  
mládeží  a  rodinami

Olomoucký

Jeseník

Celkem

Schválená  
Anotace  projektu
částka
1  733  803  Kč Projekt  zvýší  efektivitu  sociálně  aktivizační  služby  pro  rodiny  s  dětmi,  umožní  
rozšířit  nabídku  aktivizačních  programů  pro  uživatele  služeb,  přispěje  ke  zlepšení  
komunikace  a  schopnosti  efektivně  informovat  uživatele,  veřejnost  a  dárce.  Projekt  
tak  přispěje  k  finanční  stabilizaci  služeb,  ke  zvýšení  informovanosti  o  službách  a  
zkvalitnění  služeb.
349  902  Kč Rekonstrukce  kuchyně  a  instalace  tepelného  čerpadla  v  domě  Setkávání  na  Travné  
pro  aktivity,  jejichž  cílem  je  přispět  k  proměně  osobností  účastníků  (mládeže,  
dospělých  a  celých  rodin),  jejich  osobnímu  růstu  vlivem  kladných  vzorů,  osvojení  si  
zdravých  hodnot  a  tím  k  budování  zodpovědné  evropské  společnosti.
16643292

Problematika  životního  prostředí
Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐038 STAN-‐Special   Noemova  archa
Moravskoslezsk Bruntál
Team  for  
ý
Adventure  in  
Nature

67-‐BG-‐067 ZO  ČSOP  
Slova  hýbají,  příklady   Zlínský
Veronica  54/44 táhnou  (Modelové  
projekty  
udržitelného  rozvoje  
jako  zdroj  vzdělávání  
a  motivace)

Uherské  
Hradiště

Schválená  
Anotace  projektu
částka
468  810  Kč Cílem  projektu  je  zlepšit  dostupnost  EVVO  pro  předškolní  děti  a  rodiny  s  
předškolními  dětmi  v  Olomouckém  a  Moravskoslezském  kraji.  V  poslední  době  
roste  poptávka  jak  ze  strany  školek,  tak  i  rodičů.  Vycházíme  ze  specifických  potřeb  
této  cílové  skupiny  a  plánujeme  vytvořit  celkem  pět  environmentálně  zaměřených  
programů  pro  předškoláky.  Programy  budou  navrženy  modulárně  tak,  aby  se  daly  
podle  složení  skupinky  snadno  přizpůsobit.
1  642  837  Kč Ekologický  institut  Veronica  usiluje  o  důkladný  monitoring  a  srozumitelné  
zpracování  zkušeností  a  dat  z  modelových  projektů,  jež  pak  slouží  jako  podklad  pro  
rozhodování  o  podobných  projektech.

Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐079 Bioinstitut,  
Ekozemědělci  
Olomoucký
Olomouc
o.p.s.
přírodě        prosazení  
nových  přístupů  v  
agro-‐envi  
programech.  
Modelové  ekofarmy  
jako  vzor  pro  
ochranu  přírody  a  
krajiny  na  úrovni  
zemědělského  
podniku  v  zájmovém  
území  
Olomouckého,  
Moravskoslezského  
a  Zlínského  kraje.

Schválená  
Anotace  projektu
částka
2  110  956  Kč Všeobecným  cílem  projektu  je  prosazování  lepší  účinnosti  finančních  nástrojů  
zaměřených  na  ochranu  přírody  a  krajiny  v  rámci  Programu  rozvoje  venkova

67-‐BG-‐052 Český  svaz  
ochránců  
přírody,  
Regionální  
sdružení  Iris

Zkvalitnění  
Olomoucký
managementových  
opatření  vybraných  
lokalit  na  
Prostějovsku

Prostějov

1  328  810  Kč Zvýšení  druhové  a  stanovištní  diverzity  na  vybraných  cenných  bezlesých  lokalitách  v  
okolí  Prostějova  za  pomoci  zdokonalení  a  doplnění  již  zaběhnutých  metod  a  
postupů.  Ty  by  měly  kladně  zvrátit  výchozí  stav,  který  je  z  hlediska  heterogenity  
stanovišť,  biodiverzity  a  početnosti  lokálních  populací  kritický,  a  zastavit  pokračující  
propad  populací  vzácných,  ale  i  poměrně  dosud  hojných  druhů.

67-‐BG-‐063 Unie  pro  řeku  
Moravu

Společně  pro  řeky

Olomoucký

Olomouc

67-‐BG-‐047 ZO  ČSOP  
Ekocentrum  
Čtyřlístek
67-‐BG-‐017 ZO  ČSOP  Nový  
Jičín

Zelená  krajina  se  
Čtyřlístkem

Zlínský

Zlín

Druhová  ochrana  
přírody  v  
podmínkách  
záchranné  stanice

Moravskoslezsk Nový  Jičín
ý

948  640  Kč Příprava  a  prosazení  ekologické  koncepce  správy  a  údržby  toku  a  zajištění  
revitalizací  na  částech  Bečvy,  Písečné  a  Moravy  dle  studií  proveditelnosti,  dále  
aktivizovat,  urychlit  a  podpořit  přípravu  revitalizací  velkých  vodních  toků  v  povodí  
horní  Moravy.
1  239  660  Kč Zachování  biodiverzity  na  vybraných  lokalitách  ve  Zlínském  kraji,  vytvoření  
podmínek  pro  minimalizování  finanční  závislosti  Ekocentra  Čtyřlístek  na  grantech  a  
dotacích.
1  750  723  Kč Nastavení  dlouhodobě  udržitelných  personálních,  organizačních  a  finančních  
kapacit  záchranné  stanice  a  zkvalitnění  služeb  ve  vztahu  k  záchraně  volně  žijících  
živočichů  na  území  v  působnosti  ZS;  lepší  komunikace  se  samosprávami  a  
institucemi  ochrany  přírody  a  krajiny;  vytvoření  lepších  podmínek  k  přebírání  
handicapovaných  živočichů  i  z  jiných  oblastí.

Registračn Žadatel  -‐  název   Název  sub-‐projektu
Místo  realizace
í  číslo
organizace
Kraj
Okres
67-‐BG-‐027 Ekologický  
Satelity  právního  
Olomoucký
Olomouc
právní  servis
ekoporadenství

67-‐BG-‐030 Hnutí  Duha  
Olomouc

Ochrana  velkých  
Olomoucký
šelem  v  dlouhodobé  
perspektivě:  
prostupná  krajina,  
trvalá  udržitelnost

Olomouc

67-‐BG-‐068 Síť  ekologických   Rozvoj  aktivit  Sítě  
poraden
ekologických  
poraden  v  
67-‐BG-‐007 ČSOP  
Udržitelná  péče  o  
Salamandr
přírodní  dědictví  v  
Beskydech

Moravskoslezsk Ostrava
ý
Zlínský

Vsetín

67-‐BG-‐045 Informační  
středisko  pro  
rozvoj  
Moravských  
Kopanic,  o.p.s.
67-‐BG-‐085 OV  ČSOP  Vsetín

Zlínský

Uherské  
Hradiště

Multifunkční  síť  
ekologického  
zemědělství  ve  
Zlínském  kraji

Péče  o  vodní  zdroje   Zlínský
a  mokřadní  lokality  
na  Valašsku  a  v  
Pobečví

Vsetín

Celkem

Schválená  
Anotace  projektu
částka
731  114  Kč Poskytovat  právní  ekoporadenství  a  zejména  rozšířit  jej  do  regionů.  Místní  
občanská  sdružení,  která  se  aktivně  věnují  ochraně  životního  prostředí,  budou  
jednak  příjemci  ekoporadenství,  jednak  pomohou  toto  poradenství  lokalizovat  a  
rozšířit  jeho  dostupnost  v  regionu.
2  700  000  Kč Zajištění  dlouhodobé  ochrany  velkých  šelem  před  přerušením  jejich  klíčových  
migračních  koridorů,  monitoring  využívání  vytipovaných  koridorů  v  návaznosti  na  
jádrové  oblasti  jejich  výskytu  a  zajištění  dostatku  klidových  území  a  kvalitních  
biotopů  pro  tyto  zákonem  chráněné  druhy.  V  návaznosti  na  nové  zjištěné  poznatky  
budou  také  informovány  vybrané  cílové  skupiny,  které  mají  k  velkým  šelmám  
nejvíce  odměřený  přístup  (lesníci,  myslivci)  i  širší  veřejnost.  Zvláštní  pozornost  bude  
věnována  chovatelům  hospodářských  zvířat,  kteří  mohou  být  přítomností  velkých  
šelem  ekonomicky  znevýhodněni.
769  865  Kč Vzdělávací,  metodická  a  informační  podpora  pro  poskytovatele  poradenství  
(stávající  i  potenciální)  v  regionu  Moravskoslezského  kraje;  prezentace  
ekoporadenství  jako  takového  vůči  důležitým  regionálním  partnerům.
2  982  392  Kč Cílem  projektu  je  jak  péče  o  přírodní  dědictví  samotné,  tak  vybudování  systému  
dárcovství,  sponzoringu  a  služeb,  který  zajistí  dlouhodobě  udržitelné  financování  
péče,  založené  na  vnímání  společenské  odpovědnosti  vůči  hodnotám  regionu.  
Dotace  z  veřejných  prostředků  by  tak  měly  být  dlouhodobě  využívány  pouze  jako  
doplňkový  zdroj.
1  468  580  Kč Projekt  by  měl  přispět  ke  zlepšení  informovanosti  a  ochraně  ŽP  ve  Zlínském  kraji  
prostřednictvím  poradenství,  osvěty  a  vzdělávání,  podpory  zpracování  a  odbytu  v  
oblasti  ekologického  zemědělství.

466  515  Kč Hlavními  částmi  projektu  jsou  monitoring  a  obnova  studánek,  monitoring  tří  
významných  přírodních  lokalit  a  obnova  mokřadních  ploch,  provádění  
managementových  opatření.

18  608  902
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EFGHIGJOK /+4%$4%,+/M
EFGHIGJL[ /+4%$4%,+/M

EFGHIGJFW 4%$4%,+/M
EFGHIGJVK /+4%$4%,+/M
EFGHIGJK[ /+4%$4%,+/M
EFGHIGJEW /+4%$4%,+/M
EFGHIGJV[ 4%$4%,+/M
EFGHIGJF[
EFGHIGJJF
EFGHIGJWK
EFGHIGJFb
EFGHIGJ[F

/+4%$4%,+/M
4%$4%,+/M
.->@7/*7M(4;%(s%;>#5/@(/+$%&7-7B0
/+4%$4%,+/M
4%$4%,+/M

EFGHIGJEK /+4%$4%,+/M
EFGHIGJEV /+4%$4%,+/M
EFGHIGJEE /+4%$4%,+/M
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EFGHIGJLV 4%$4%,+/M
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EFGHIGJVb

/+4%$4%,+/M
/+4%$4%,+/M
/+4%$4%,+/M
/+4%$4%,+/M
/+4%$4%,+/M
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EFGHIGJLO /+4%$4%,+/M
EFGHIGKJL /+4%$4%,+/M
EFGHIGJE[ /+4%$4%,+/M
EFGHIGJEb 4%$4%,+/M
EFGHIGJLK .->@7/*7M(.($U6%$*(/+%4;#6/3/%&'
EFGHIGJOb 4%$4%,+/M
EFGHIGJEJ /+4%$4%,+/M
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EFGHIGJEO 4%$4%,+/M
EFGHIGJWV /+4%$4%,+/M
EFGHIGJ[V /+4%$4%,+/M
EFGHIGJ[J /+4%$4%,+/M
EFGHIGJLF 4%$4%,+/M
EFGHIGJKF 4%$4%,+/M
EFGHIGJEF 4%$4%,+/M

