
                                                                 Projekty nepodpořené

Č.p. Název organizace Název projektu Důvody vyřazení
1. A Kluby ČR o.p.s. (Brno) Slavíci ve školní lavici a Svět kolem nás Chybí specifikace požadované dotace.

2. AICM ČR – Asociace pro podporu
rozvoje Informačních center pro
mládež v ČR (Praha  1)

Mládež a Evropský rok mezikulturního dialogu Projekt neobsahuje žádné aktivity, které by nebyly
podporovány v rámci činnosti jednotlivých ICM, kterým byla
již dotace přiznána.

3. Akropolis,o.s.             (Uherské
Hradiště – Míkovice)

Podpora aktivit pro děti v centru Akropolis Chybí kvantifikované údaje.

4. Amalthea o.s.
(Pardubice)

Centrum náhradní rodinné péče – volnočasové a
pedagogické aktivity

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

5. Arcidiecézní centrum pro mládež
(Praha 4 – Kunratice)

Cesta otevřenosti a spolupráce Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

6. ARPIDA, centrum pro rehabilitaci
osob se zdravotním postižením, o.s.
(České Budějovice)

Letní ozdravné tábory pro děti a mládež se
zdravotním postižením

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

7. Artega, o.s.
(Heřmanův Městec)

S dětmi po celý rok Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

8. Asociace pro mládež, vědu a
techniku AMAVET, o.s. (Praha 7)

Letní škola mladých vědců Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

9. Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.
(Praha 8)

Celoroční zájmová činnost regionálních klubů
Asociace RPZPD v ČR se zdravotně postiženými
dětmi a mládeží.

Není objasněno personální zajištění, jen uvedeno, že
kroužky pracují pod odborným vedením, někdy z řad
rodičů.

10. Asociace středoškolských klubů
České republiky, o. s.
(Brno)

Projekty ASK ČR 2008 S výjimkou jednoho dílčího projektu chybí u všech
ostatních rozpočet dotace. Z rozpočtů není navíc patrné,
co bude z případné dotace financováno.

11. Asociace turistických oddílů
mládeže České republiky
(Roztoky u Prahy)

Neorganizovaná mládež 2008– II Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

12. Centrum aktivního odpočinku – JS
Na Špičáku      (Klášterec nad Ohří)

Letní tábory jako u babičky Chybí specifikace požadované dotace.

http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1379
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13. Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s.
(Český Krumlov)

Jak na to Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

14. Centrum pro rodinu Hodonín
(Hodonín)

Komunitní centrum pro rodinu Hodonín Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

15. CRM  (Praha) Letní dětský tábor CRM Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

16. Častoboř  (Praha 4 – Háje) Častoboř – nezapomenutelné prázdniny Organizace nepožaduje dotaci.

17. Česko-německé fórum mládeže,
o.s.  (Liberec)

Česko-německé fórum mládeže Nejedná se o činnost s neorganizovanými dětmi a mládeží.

18. Českomoravská taneční organizace
(Ostrava – Zábřeh)

KAŽDÝ KDO TANCUJE, NEZLOBÍ Organizace nemá vyrovnány závazky se státním
rozpočtem za rok 2007 u MK.

19. Český rybářský svaz
(Praha)

Celostátní akce pro rybářskou mládež Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

20. Duha
(Praha 1)

Duha neorganizovaní a zahraničí – jarní kolo 2008 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

21. Evropské centrum pantomimy
neslyšících      (Brno)

Letní tábory pro zdravotně postiženou mládež Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

22. Farní charita Pacov    (Pacov) Komunitní centrum Spirála Nejasný rozpočet (jiná částka v žádosti a jiná v rozpočtu)
23. Fond ohrožených dětí (Praha) Akce a tábory FOD Chybí obsahová stránka a odborná garance programů.

24. Hnutí Brontosaurus
(Brno)

Motivace a zapojení dětí a mládeže do
dobrovolnických aktivit

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

25. Hnutí DUHA
(Brno)

Dobrovolnické a ekovýchovné aktivity Hnutí DUHA
pro děti a mládež

Zaměření projektu odpovídá jinému typu výběrového
řízení.

26. Hrajte si u nás o.s.
(Ústí nad Labem)

Klubíčko Chybí podrobnější finanční rozpočet.Z finančních důvodů
byly upřednostněny projekty, které lépe splňují kritéria
programu.

27. Hudební mládež ČR
(Praha 9)

Umění pro děti a mládež 2008 Z rozpočtu není zřejmé, kolika lidí se OPPP týká.
Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

28. Junák – svaz skautů a skautek ČR
(Praha 1)

Mezinárodní výměny II, Skauti a děti kolem nás II Oblast „Mezinárodní výměny „ není určena
neorganizovaným
Dětem a mládeži. Z finančních důvodů byly upřednostněny
projekty, které lépe splňují kritéria programu.

29. Klub 112    (Praha 1) Sportovní a branné dny pro děti a mládež Chybí specifikace požadované dotace a souhrnný projekt.

30. Klub ekologické výchovy Tvář Země se neustále mění Není specifikovaná dotace,nejasný rozpočet (jiná částka

http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1788
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http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1419
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1458
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1576
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1800
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1800
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1630
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1630
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1805
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1382
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1388
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1706
http://is-mladez.msmt.cz/~~a4e7usplihjnnj6hqrnlihccle766ucp~~/projekty/nahled.html?prj=1626


(Praha 4) v žádosti a jiná v rozpočtu)

31. Klub-NET o.s.
(Kralupy nad Vltavou)

Kluby pod střechou Projekt neodpovídá vyhlášenému typu programu.

32. Kolpingovo dílo České
republikyo.s.(Žďár n Sázavou)

Kolping 2008 – celoroční volnočasové aktivity pro
děti a mládež

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

33. Křesťanské společenství mládeže
(Praha)

Celoroční činnost klubu mládeže na sídlišti Praha-
Ďáblice

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

34. Křižovatka, o.s.
(Kořenov)

Hudební aparatura 2008 Nejedná se o přímou činnost s dětmi a mládeží. Projekt
neodpovídá vyhlášenému typu programu.

35. Kulička-občanské sdružení
(Borkovany)

5N ( NUDA NEMÁ NIKDY u NÁS NADĚJI ) Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

36. Liga lesní moudrosti – The
Woodcraft League    (Praha 1)

Woodcrafterská základna Filipova Huť Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

37. Mezinárodní festival akademic
kých sborů IFAS   (Pardubice)

Mezinárodní festival akademických sborů –
jubilejní 20. bienále – IFAS 2008

Netýká se činnosti pro neorganizované děti a mládež.

38. Mladí sociální demokraté
(Praha 1)

Zabezpečení pravidelné činnosti občanského
sdružení Mladí sociální demokraté

Aktivity nejsou zaměřeny na práci s neorganizovanými
dětmi a mládeží (určen jen pro členy organizace)

39. Montessori Zlín    (Zlín) Vzdělávací centrum Montessori Zlín Projekt neodpovídá vyhlášenému typu programu.
40. Múzy dětem

(Praha 5)
PC hra Život nanečisto Chybí specifikace požadované dotace (z rozpočtu není

zřejmé, na jaké položky předkladatel dotaci žádá)
41. o.s. Heřmánci   (Olomouc) MC Heřmánci Projekt neodpovídá vyhlášenému typu programu.

42. O.S. MUM
(Horní Počernice)

Zájmová činnost pro počernické děti Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

43. O.s. Open House
(Bruntál)

Informační centrum pro děti a mládež v Bruntále Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

44. o.s.DANAR (Mladá Vožice) Život ve středověku V. Chybí specifikace požadované dotace.
45. Občanské sdružení Altus

(Chrudim)
Chrudimka.cz – volný čas pro Tebe 2 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které

lépe splňují kritéria programu.
46. Občanské sdružení Bezva

prázdniny (Č.Budějovice)
Zajištění atraktivního programu letního dětského
tábora Buková 2008

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

47. Občanské sdružení Borovany
II.turnus (Praha 4 – Podolí)

Akce ,,LDT Borovany II.turnus Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

48. Občanské sdružení Fiducia
(Moravská Ostrava a Přívoz)

Dětské studio FIDUCIA 2008 Chybí specifikace požadované dotace.

49. Občanské sdružení JAKA Letní dětské tábory Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
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(Jesenice) lépe splňují kritéria programu.

50. Občanské sdružení JO
(Hořice)

Letní počítačový tábor 2008 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

51. Občanské sdružení Klubíčko Cheb
(Cheb)

Letní příměstský EKO tábor V písemné verzi chybí rozpočet. Z finančních důvodů byly
upřednostněny projekty, které lépe splňují kritéria
programu.

52. Občanské sdružení Tábor bez
hranic            (Praha 4)

Smrkfest 2008 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

53. OS Rokršti Cheb     (Cheb) Zábava bez hranic1 Chybí specifikace požadované dotace.
54. OS Sova

(Praha 5)
Se Sovou na lyžích, na vodě, pěšky Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které

lépe splňují kritéria programu.
55. OS Spektrum

(Děčín)
Léto 2008 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které

lépe splňují kritéria programu.
56. OS Verbascum (Děčín IV) Hudební integrovaný tábor Fojtka 2008 Chybí specifikace rozpočtu a počet dětí.

57. PFC Český Dub  (Český Dub) Pohár dětských domovů a vesniček SOS Organizace není oprávněným žadatelem (sportovní klub).

58. PIONÝR
(Praha 1)

Nesedávej v koutě Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

59. Plzeňská krajská rada dětí a
mládeže    (Plzeň)

Plzeňský krajský parlament dětí a mládeže 2008 Chybí specifikace požadované dotace.

60. Podkrkonošská společnost přátel
dětí zdravotně postižených
(Semily)

První krok k dobrovolnictví Projekt neodpovídá vyhlášenému typu programu.

61. PROTEBE live o. s.
(Hájek u Ostrova)

Galerie SUPERMARKET WC Chybí podrobný rozpočet projektu.

62. Proxima Sociale,o.s.
(Praha 12)

Poznejme se na vodě, vol. IV Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

63. Přátelé dětí
(Prachatice)

Dokončení oprav na chatkách v Nové Peci Nejedná se o činnost s dětmi, ale o opravu chatek, i když
potřebnou. Projekt neodpovídá vyhlášenému typu
programu.

64. Radambuk
(České Budějovice)

Jihočeský čáp Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

65. RADKA o.s.
(Kadaň)

Letní aktivity pro děti Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

66. Rodinné centrum Srdíčko o.s.
(Ústí nad Orlicí)

Zapojení rodičů do edukace předškolních dětí Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

67. Římskokatolická farnost-děkanství
Vysoké Mýto

Letní dětský tábor Františkov 2008 Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.
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68. S.D.M. Sdružení dětí a mládeže
(Č.Budějovice)

Letní tábor – Kolem světa Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

69. Salesiánská asociace Dona Boska,
o. s.  (Praha 8)

Život ve službě – dobrovolnictví Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

70. Salesiánské hnutí mládeže
(Praha 10)

Neorganizovaná činnost v roce 2008 v klubech
SHM

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

71. Salesiánské středisko mládeže,
o.p.s.  (Praha 8)

Horolezecká stěna s posilovnou Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

72. Samostatný kmenový a klubový
svaz Dakota (Ostrava-Dubina)

„Aktivity S.K. a K.S. Dakota pro neorganizované
děti a mládež v roce 2008“

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

73. Sdružení dětí a mládeže Duhový
svět
(Hustopeče)

Činnost kroužku mažoretek Lady Stars Hustopeče
a reprezentace mažoretek na vystoupeních a
v soutěžích republikového i mezinárodního
charakteru a organizace akcí pro děti a mládež
SDM Duhový svět a mažoretkami Lady Stars

Projekt neodpovídá vyhlášenému typu programu.
Jedná se o činnost, která spadá do Programu č.1 (práce
s organizovanou mládeží).

74. Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska     (Praha 2)

Olympiáda a veřejnost Nejedná se o přímou práci s dětmi a mládeží (v r. 2008).

75. Sdružení na pomoc chronicky
nemocným dětem   (Praha 6)

Zabezpečení činnosti Sdružení na pomoc
chronicky nemocným dětem 2008

V rozpočtu nejsou specifikovány jednotlivé položky.

76. Sdružení NEOR – koordinační
centrum neziskových aktivit Krnov,
o.s.

Informační centrum pro mládež Krnov Chybí specifikace požadované dotace.

77. Sdružení občanů při ZŠ Chodovce
(Hořice)

Holovousy a Chodovice pro děti Nejasný rozpočet.

78. Sdružení pro českou hudbu a umění
(Praha 3)

Letní škola 2008 Nejasný rozpočet.

79. SK Barkas o.s.
(Ústí nad Labem)

Druhý Domov Organizace není oprávněným žadatelem (sportovní klub).

80. SP DDM ČR (Praha 8 – Karlín) Memoriál Storno (žadatel).
81. Spektrum preventivních programů

pro děti a mládež (Kroměříž)
Dobrovolnické centrum Spektrum Chybí podrobný rozpočet projektu.

82. Společnost přátel Sportovního
gymnázia Vrbno pod Pradědem, o.s

Volnočasové aktivity mládeže ve Vrbně pod
Pradědem

Chybí specifikace požadované dotace.

83. Středisko Radost – občanské
sdružení       (Brno)

Otevřená Radost 08A Nejasný rozpočet.

84. Studentská unie CVUT
(Praha 6)

RADIO AKROPOLIS – Inkubátor mladé rozhlasové
publicistiky

Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.
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85. Suchopýr o.p.s.
(Oldřichov v Hájích)

Zvířata pro radost a volný čas Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

86. TŠ Bonifac o.s.
(Rtyně v Podkrkonoší)

Táborová dílna na Klučance Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

87. Vítej, maminko!
(Nymburk)

Báječný dětský svět Chybí specifikace požadované dotace.

88. VOČDE – volný čas dětí
(Praha 4)

Příroda nás volá Nekonkrétní požadavek dotace, nerozpracovaný projekt.

89. YMCA v České republice, o. s.
(Praha 1)

YMCA v ČR 2008 (2.2) Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.

Program č. 2 – podzim 2007

90. OS – KAPKA Centrum pro děti a mládež KAPKA Nelze poskytnout státní dotaci na provoz klubu, který ještě
nebyl otevřen.

Program č. 1 – podzim 2007

91. Taneční centrum R.A.K. Beroun
(Beroun)

Podpora činnosti tanečního centra R.A.K. Beroun Z finančních důvodů byly upřednostněny projekty, které
lépe splňují kritéria programu.
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