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Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež




Dodatečné aktivity individuálních 
projektů podpořených z EHP fondů v rámci programu CZO4 Ohrožené děti a mládež 



Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí 
Partner programu: Ministerstvem práce a sociálních věcí 



I. Popis
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Dodatečné aktivity

se shodují s definovanými cíli a výstupy programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ 


Cíl programu
Zlepšení kvality a deinstitucionalizace systému péče o ohrožení děti a mládež 
Snížení rozdílů mezi zeměmi EHP zejména zaměřením na upřednostnění vývoje dítěte v jeho přirozeném prostředí nebo náhradním rodinném prostředí
Zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami
Zvýšení účasti zainteresovaných subjektů v rozhodovacích procesech

Výstupy programu
Zapojení dětí do rozhodovacích procesů 
	Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit



II. Podpoření žadatelé a jejich alokace
file_6.jpg


file_7.wmf


file_8.jpg


file_9.wmf





Číslo projektu
Žadatel
Název projektu
Název dodatečné aktivity
Požadovaná dotace DA
Poskytnutá dotace DA
 
 
 

 
 
MGS/A3/2014
SPONDEA, o.p.s.
Dítě v centru
Zjišťování názoru dítěte a jeho podpora v rozhodovacích procesech v situacích, kdy není možné pracovat s celou rodinou
1 262 862
1 262 862
MGS/A4/2014
Tremedias, z.s.
Rodinné kruhy na Vysočině
Rodinné kruhy na Vysočině
1 080 128, 70
1 080 128, 70
MGS/A5/2014
Šafrán dětem, o.p.s.
Bezpečná síť – trantzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích  procesů
Bezpečná sít v praxi
1 051 497
1 051 497
MGS/A9/2014
Ratolest Brno
O dětech s dětmi
Prohlubování kvality v rámci zapojování dětí do rozhodovacích procesů
515 475
515 475
MGS/A11/2014
Kruh rodiny, o.p.s.
Hlas dítěte v náhradní rodinné péči
Hlas mezi hlasy – svépomocné skupiny, práce s dětmi a edukativní pomůcky
4 090 814
3 889 932
MGS/A22/2014
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech
Rozšíření aktivit projektu zapojení dětí z Jihočeského kraje
1 715 111
1 715 111
MGS/A27/2014
Centrum pro rodinu a sociální péči
Mám ADHD a vím, co smím

Mám ADHA a vím, co smím II
613027,20
613027,20
 
 
 

 
 
MGS/B3/2014
DOMUS - centrum pro rodinu, z.s.
Hlasy dětí - a co s tím uděláme?
Pokračování projektu Hlasy dětí – a co s tím uděláme?
2 234 603.25
2222003,25
MGS/B6/2014
Ašta šmé, z.s.
Hlasy ohrožených dětí
Šíření hlasů ohrožených dětí 
483 120
483 120
Celková výše plateb
 
 

13 041 237, 9
12 833 156



III. Výstupy a výsledky podpořených projektů 
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Číslo projektu

Žadatel

Název projektu

Výstupy

Výsledky





MGS/A3/2014
SPONDEA, o.p.s.
Dítě v centru
Případová konference (1)
Případová konference (1)
MGS/A4/2014
Tremedias, z.s.
Rodinné kruhy na Vysočině
Workshopy (1)

Workshopy (1)
MGS/A5/2014
Šafrán dětem, o.p.s.
Bezpečná síť - trantzitní péče jako systematický nástroj zapojení dětí do rozhodovacích  procesů
Vzdělávací aktivity (1)




Vzdělávací aktivity (1)
MGS/A9/2014
Ratolest Brno
O dětech s dětmi
Vzdělávací aktivity (1)
Vzdělávací aktivity (1)
MGS/A11/2014
Kruh rodiny, o.p.s.
Hlas dítěte v náhradní rodinné péči
Metodika (1)
Kempy (1)
Poradna (1)
Metodika (1)
Kempy (1)
Poradna (1)
MGS/A22/2014
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji
Zapojení dětí z Jihočeského kraje do rozhodovacích procesů v rodinných záležitostech
Vzdělávání (1)
Metodika (1)



Vzdělávání (1)
Metodika (1)
MGS/A27/2014
Centrum pro rodinu a sociální péči
Mám ADHD a vím, co smím
Vzdělávací aktivita (1)


Vzdělávací aktivita (1)





MGS/B3/2014
DOMUS - centrum pro rodinu, z.s.
Hlasy dětí - a co s tím uděláme?
1 mediální kampaň ke zvýšení povědomí

MGS/B6/2014
Ašta šmé, z.s.
Hlasy ohrožených dětí
1 kampaň



