ZÁVĚREČNÁ TABULKA podpořených projektů Dotačního programu na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ
Praha-Libuš v roce 2016
Evidenční Žadatel
číslo

Název projektu

Cíl projektu

Účel použití dotace

Celkový
rozpočet
projektu

Délka
Výsledek
projektu
hodnocení
(měsíce,dny) projektu

Sokolení
sportovně-zábavná
akce pro širokou
veřejnost
14. 9. 2016
14-17:00 hod.

Představit veřejnosti
nejstarší tělocvičnou
organizaci a
sportovní aktivity pro
všechny věkové
kategorie

Náklady na
22 190,- Září 2016
prezentaci akce14.9.2016
toner, tisk
kartiček,
pozvánek,
tělocvičné
nářadí, sportovní
potřeby-kladina,
pohankové
polštáře kulaté a
meditační a
odměny pro
účastníky

doporučeno 20 000,-

18 000,-

doporučeno 9 256,-

9 000,-

doporučeno 15 000,-

15 000,-

1.

Tělocvičná
jednota Sokol
Libuš

2.

Spojené hlavy, Realizace 4
z.s.
pohádek pro děti +
prezentace divadla
v Sokole - Libuš

Nízkoprahové
loutkové divadlo
v Sokole Libuš, česká
tradice loutkoherectví.
- možnost zkusit si
„zavodit“ loutky

Grafika, tisk,
plakáty, barvy,
látky,
občerstvení

3.

Základní škola Noc s Andersenem
Meteorologická – rozvoj čtenářské
gramotnosti,
podpora čtenářství

Rozvoj čtenářské
gramotnosti,
propagace čtenářství
při 5. ročníku Noci s
Andersenem na škole
v rámci celoevropské

Nákup knih,
20 000,- Únor –
materiálu
červen
potřebného
2016
k uskutečnění a
propagaci akce,
mzdové náklady

23 000,- Ledenprosinec
2016

Požadovaná Doporučená poznámky
výše dotace výše dotace

akce a následujících
čtenář. dílnách

4.

KPM Křížem
Krážem, z.s.

Dětská modelářská Uspořádání16.
soutěž „Písnice
ročníku dětské
Model Open 2016“ modelářské soutěže

Pronájem stolů,
aparatury,
ozvučení
prostor, věcné
ceny, medaile,
poháry, nákup
spotřebního
materiálu,
reklama,
poštovné,
občerstvení

60 000,- Říjen 2016 doporučeno 20 000,15. 10.
2016

18 000,-

5.

Sdružení
hasičů Čech,
Moravy a
Slezska, SDHLibuš

Preventivně
výchovná činnost.
A)Pálení
čarodějnic
v libušském lomu
B)Libušský
trojúhelník

Osvětlení,
38 000,- Duben –
doporučeno 38 000,náklady na
říjen 2016
občerstvení,
pohonné hmoty,
zabezpečení
hudební skupiny,
propagační
materiál, ceny,
náklady na
mobilní WC

30 000,-

6.

Mateřská škola Zahradní slavnost

Osvěta, ceny,

18 000,-

Kulturní a společenské
akce pro občany MČ
Praha-Libuš, pro
neorganizované děti a
mládež a rodiče.
Pálení čarodějnic je již
s dvanáctiletou tradicí.
Preventivně výchovná
činnost, požární
prevence, proškolení
dětí -letáky
Zábavné a poučné

20 000,- 4. 10.

doporučeno 20 000,-

Lojovická

k zahájení nového
školního roku

7.

Mateřská škola Mezinárodní den
Lojovická
dětí s atletikou

8.

SK VELO
PRAHA z.s.

Závod horských
kol:
O Pohár MČ
Praha-Libuš

dopoledne – dravci
v letu
Odpolední část –
setkání mezigenerační
a prorodinné. Hudební
vystoupení, táborák,
výstava dětských
výtvorů

odměny, hudba,
materiál,
kancelářské
potřeby, stánky,
nákup
občerstvení

Vyhledávání
sportovních talentů a
rozvoj pohybových a
sportovních aktivit.
Prevence proti obezitě
a posílit kladný vztah
k pohybovým
aktivitám a sportu

Pronájem
20 000,- 31. 5.
atletického
2016
nářadí, nákup
zahradního párti
stanu, náčiní,
medaile,
diplomy,
občerstvení,
kancelářské
potřeby, drobné
dárky, květiny,
tisk sportovních
kartiček

doporučeno 20 000,-

18 000,-

Pořádání 9. ročníku
cyklis. závodu pro
děti, mládež a cyklis.
veřejnost. Zapojení
dětí a mládeže do
cyklistiky

Plakáty,
53 000,- 18. 9.
diplomy, poháry
2016
pro vítěze,
medaile, nákup
cen, sanitka,
odměny organ.
vyznačovací
páska, dopravní

doporučeno 43 000,-

29 760,-

2016

značky
9.

10.

11.

12.

Mateřská škola Hurá na prázdniny Společné prožití
K Lukám
a vzhůru k výškám! zábavného dne,
upevnění mezilid.
vztahů, propojení
kultur a lidí
s odlišným mateřským
jazykem a seznámení
s existencí vesmíru
Stable Donja
8. Podzimní dětský Představit občanům
Písnice, z.s.
den
problematiku
koňského světa,
soužití člověka
s koněm již v raném
dětství. Vzdělávání
v oblasti chovu, jízdy
a péče o koně, aktivní
využití volného času
Základní škola Pobybem pro
Orientační běh s rozšířenou
zdraví-běží celá
zkušenosti a
výukou jazyků rodina
dovednosti v oblasti
spotu, zapojení
rodinných příslušníků
Základní škola Příměstský tábor
Vhodné využívání
s rozšířenou
pro děti prvního
volného času, rozvoj
výukou jazyků stupně. Žijeme
kreativního tvoření,
zdravě – Keeping principy zdravého
fit
životního stylu,
keramické dílny,
rozšíření slovní zásoby
v anglickém jazyce

Občerstvení,
mobilní
planetárium,
klauniáda,
skákací hrad

18 360,- Červen
2016

doporučeno 18 360,-

18 360,-

Nájem,
aparatura,
moderování,
ceny, zajištění
programu,
zajištění
mobilního WC

29 500,- 10. 9.
2016

doporučeno 29 500,-

20 000,-

doporučeno 14 500,-

14 500,-

Materiál – trička, 39 600,- Říjen 2016 doporučeno 31 600,diplomy,
odměny
vzdělávací
materiál,
keramický
materiál,
pojištění,

25 000,-

Medaile, nápoje, 17 500,- Červen
odměny,
2016
organizace a
příprava běhu

stravné, mzdové
náklady,
pronájem učeben
Zprostředkování
Doprava,
13 380,- 22. 6.
základních poznatků o vstupné,
2016
zvířatech z celého
odborný lektor,
světa. Výlet do
občerstvení,
Farmaparku – přímý
upomínkové
kontakt se zvířaty,
předměty
jejich pozorování,
zkoumání a
objevování

13.

Mateřská škola Za zvířátky
Ke Kašně
z celého světa

14.

PROTEBE, z.s. Integrační ples

Rozvoj umění tančit a
pohybovat se ve
společnosti mládeže
s handicapem a
integrační setkávání
mládeže s handicapem
a zdravé společnosti

Pronájem sálu,
hudební
doprovod,
ozvučení

15.

Modrý klíč
o.p.s.

Zapojit uživatele
sociálních služeb
s mentálním a
kombinovaným
postižením do
přirozeného
společenského
komunitního života.
Sportovně relax. odpol
„Jedeme v tom spolu“,

Materiálové
80 000,- Celý rok
náklady – tvůrčí
2016
dílny, keramická
hlína, barvy atd.
Příprava výstav,
letáky, lektorné,
doprava

Jeden svět 2016

50 000,- 13. 12.
2016

doporučeno 13 380,-

13 380,-

doporučeno 10 000,-

8 000,-

doporučeno 20 000,-

10 000,-

16.

Rodinné
centrum
Kuřátko, z.s.

RC Kuřátko 2016

realizování výstav,
kulturní vystoupení
Vzájemné setkávání a
tvorba programů pro
rodiny s dětmi.
Realizace dílčích
programů a
mimořádných
kulturních,
volnočasových a
sportovních aktivit.
Kulturní akce na
podporu mezigenerač.
soužití. Podpora
jazykových,
matematických a
přírodovědných
programů
Výtvarné dílny,
workshopy

Výtvarný a
70 000,- Celý rok
spotřební
2016
materiál,
lektorské služby,
vzdělávání,
propagace,
občerstvení,
odměny

doporučeno 35 000,-

15 000,-

