Příloha č. 1 : Projekty, nesplňující podmínky programů státní podpory pro děti a mládež
Oblast č. 1 Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež

Název NNO

Název projektu

Důvod vyřazení

Amos o.s.

Devět klubů pod jednou
střechou aneb patříme k sobě
Česko-německé forum
mládeže
Kdo tančí – ten nezlobí

Zaslán pouze náhled žádosti
projektu
Žadost zaslána na MŠMT

Děti a mládež s postižením
poznávají svůj euregion
Klubové centrum Opava

Chybí výroční zpráva

Česko německé forum
mládeže ,o.s.
Českomoravská taneční
organizace
D.R.A.K.
Dětská agentura
Dětský divadelní soubor
Brnkadla
Evropské centrum
pantomimy neslyšících
Institut Euroschola
Jicarilla
Kulturní ŠUM
Malé mažoretky Písek

Obnova materiálnětechnického zabezpečení
DDS Brnkadla
Letní tábory pro zdravotně
postižené děti
Vzdělávání zástupců MsK
Pravidelná činnost v roce
2007
Střípky volného času ..2008

Chybí úředně ověřené IČ

Neidentická verze žádosti
( stará přihláška)
Źádost zaslána na MŠMT
Chybí písemná verze
projektu
Chybí samostatný projekt
Neidentická verze žádosti
( stará přihláška)
Žádost zaslána na MŠMT

Malé mažoretky Písek –
Chybí písemná verze
podpora činnosti v roce 2008 projektu
Máme otevřeno ? , o.s.
Jiné odpoledne
Chybí písemná verze
projektu
MC MaMiNa
Kouzelný svět pod brvou
Zaslán pouze náhled žádosti
duhy
projektu
MC Nechanice
Šikovné dětičky, výtvarná
Žádost zaslána na MŠMT
dílna
Neidentická verze žádosti
Mladí sociální demokraté Zabezpečení pravidelné
činnosti občanského sdružení ( stará přihláška )
MSD

Název NNO

Název projektu

Důvod vyřazení

Na dlani

Letní integrovaný tábor
Buková 2008
Táborová základna OÁZA

Žádost zaslána na MŠMT

Náruč
Občanské sdružení
CESTA NADĚJE
Občanské sdružení
DOKOŘÁN
Občanské sdružení
Klubíčko Cheb
OS Naše škola
OS Rokršti Cheb
MC Kvítek o.s.
Petrov, občanské
sdružení pro práci s dětmi
a mládeží brněnské
diecéze
Pramen
Rychnovský dětský sbor
Sdružení FEDÍK
Sdružení rodičů a přátel
Domu dětí a mládeže
Sdružení rodičů a přátel
školy při Základní škole
v Němčicích nad Hanou
Sdružení ROZTOČ
Sdružení SRAZ

Pravidelné zájmové a
vzdělávací činnosti pro
organizované děti a mládež
v r. 2008
Alternativní klub pro
mládež POKLOP
MC KLUBÍČKO žáčkům
Volnočasové aktivity pro
děti a mládež z Opavy a
okolí
Zábava bez hranic
Dětský ráj 2008
Celoroční činnost
občanského sdružení Petrov
HARFA

Chybí písemná verze
projektu
Chybí písemná verze
projektu
Chybí písemná verze
projektu
Žádost neodpovídá zadání
programu č.1
Chybí písemná verze
projektu
Zaslán pouze náhled žádosti
projektu
Žádost zaslána na MŠMT
Žádost zaslána na MŠMT

Zaslán pouze náhled žádosti
projektu
Rychnovský dětský sbor
Zaslán pouze náhled žádosti
projektu
Klub Fedík
Žádost zaslána na MŠMT
Pojďte si hrát 2008
Žádost neodpovídá zadání
programu č. 1
Žádost neodpovídá zadání
Nabídka volnočasových
aktivit pro neorganizovanou programu č. 1
skupinu dětí
ROZTOČ v r. 2008
Zaslán pouze náhled žádosti
Zaslán pouze náhled žádosti
Zajištění volnočasových
aktivit pro děti a mládež
v r.2008

Název NNO

Název projektu

Důvod vyřazení

Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením
v České republice, o.s.
STŘELA – sdružení pro
letní táborovou činnost
Taneční život

Integrace a využití volného
času osob s mentálním a
kombinovaným postižením
STŘELA 2008

Zaslán pouze náhled žádosti

Rozvoj stávající činnosti
mažoretkových skupin
spolku Taneční život
Podpora činnosti tanečního
centra
Činnost dětí a mládeže při
voldní záchraně

Neidentická verze žádosti
( stará přihláška)

Taneční centrum R.A.K.
Beroun
VZS ČČK MS Český
Krumlov

Chybí písemná verze žádosti

Chybí písemná verze žádosti
Zamítnuto – jedná se o
oblastní spolek

Příloha č. 2 – Projekty vyřazené výběrovým řízením dne 10.-12.12. 2007
Název NNO

Název projektu

Důvod vyřazení

Asociace malých debrujárů

Debrujáři v roce 2008

Chybí samostatný projekt

Centrum nadání

Celorepubliková setkávání
nadaných a telentovaných
v neformálních aktivitách
Využití výpočetní techniky pro
zdravotně postižené
Klub „ Záplata „

Nejedná se o sdružení dětí a
mládeže – patří do programu č. 2

DANETA
Diakonie církve bratrské
Farní charita Beroun

Klub Předmostí Přerov

Nízkoprahopvý klub pro děti
v Lochovicích
Víceletý projekt : Poznáváme
chráněná území zejména
soustavy NATURA 2000, dílčí
část třetího roku Přírodovědná
expedice do Jižní Afriky
Sportem proti drogám

Občanské sdružení Break Beat

Kdo s námi tančí nezlobí

Občanské sdružení FIDES

Podpora zájmové činnosti členů
OS Fides
Středisko aktivit klub.typu

Klub NATURA

O.s. Hodina H
Občanské sdružení rodičů a
přátel školy SOŠ a SOU
Podbořany
PS Cyranovy boty
Sdružení dětí a mládeže Duhový
svět

Žádost neodpovídá zadání
programu č.1
Žádost neodpovídá zadání
programu č. 1
Žádost neodpovídá zadání
programu č. 1
Žádost neodpovídá zadání
programu č.1 – jedná se o
zahraniční cestu do Jižní Afriky
Spadá do skupiny prevence
soc.patol. jevů
Název OS neodpovídá názvu
uvedenému ve Stanovách
Neidentická žádost s elekt.
systémem
Nedostatečně zpracovaný projekt

Soustředěnou aktivitou za zdravý Žádost neodpovídá zadání
a hodnotný životní styl
programu č. 1 – jde o podporu
školy
Celoroční činnost pohybového
Žádost je na r. 2007
studia
Nedostatečně zpracovaný
Činnost kroužku mažoretek
projekt, chybí rozpis požadované
Lady Stars Hustopeče a
dotace
reprezentace mažoretek na
vystoupeních a v soutěžích
republikového a mezinárodního
charakteru

Název NNO

Název projektu

Sdružení mládeže pro stolní
hokej a stolní kopanou

Podpora činnosti ústředí

Důvod vyřazení

Projekt obsahuje neúplné údaje
(neuveden harmonogram
projektu)
Volnočasové aktivity mládeže ve Žádost neodpovídá zadání
Vrbně
programu č. 1

Společnost přátel Sportovního
gymnazia Vrbno pod
Pradědem,o.s.
Středočeská rada pro děti a
SRDM 2008
mládež
Středisko křesťanské pomoci KC Nízkoprahové zařízení pro děti a
Maják
mládež v komunitním centru
Maják
Taneční skupina Paul- Dance
Let’s dance Paul-Dance
Jilemnice

Projekt obsahuje neúplné údaje,
neidentické s elektron. systémem
Žádost neodpovídá zadání
programu č. 1
Jedná se o monotématickou
kulturní aktivitu zaměřenou na
členy OS.

