KATEGORIE SRDCOVKA
Organizace: Městský dům kultury Karviná
Projekt: Taneční kostýmy pro TK Arabesque
Proč zrovna tento projekt?
Taneční kostýmy pro tanečnice TK Arabesque Karviná soutěžních skupin Děti a Junioři,
které tvoří celkem 40 slečen ve věku od 8 do 14 let. Taneční kostýmy jsou nedílnou součástí
tanečního vystoupení a podpoří celkový dojem dané choreografie, a to zejména v tanečních
stylech show a art dance, kterými se zabýváme. Rádi bychom děti za jejich veliké pokroky a
úspěšnou reprezentaci na tanečních soutěžích odměnili snížením nákladů spojených s
kostýmy a zároveň si tímto vytvořili malou "kostymérnu", která bude sloužit dalším
tanečnicím i v příštích letech.
Na co budou finance využity: taneční kostýmy

HESLO PROJEKTU:
Umožněte nám odměnit se rodičům našich tanečnic, za jejich
obrovskou podporu, snížením nákladů za kostýmy

KATEGORIE SRDCOVKA
Organizace: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Orlová - Poruba
Projekt: Univerzální páčidlo Hooligan Highway pro Hasiče
Proč zrovna tento projekt?
Univerzální páčidlo Holigan Higway, tento nástroj amerického výrobce PARATECH patří
mezi nejpoužívanější bourací nástroj na světě. Tento nástroj byl vyvinut pro použití při všech
situacích, se kterými se můžou hasiči setkat (páčení, prorážení, stříhání, kroucení, průzkum
nebo bourání) a toto je jen krátký výčet činností, při kterých může být tento nástroj využitý.
Tímto nástrojem dovybavíme naše prvovýjezdové vozidlo.
Na co budou finance využity: Univerzální páčidlo Hooligan Highway pro Hasiče

HESLO PROJEKTU:
Hasič ti může život zachránit, když může páčidlem dveře vypáčit.

KATEGORIE PRO REGION
Organizace: MICHELLE Karviná z.s.
Projekt: Pohyb je náš život
Proč zrovna tento projekt?
Michelle Karviná je spolek, zaměřený na mažoretkový sport. V roce 2019 oslaví jedenáct let
od svého vzniku. Vytváří možnosti volnočasových aktivit pro zájemce z řad dětí a mládeže.
Poskytuje svým členům možnost věnovat se aktivně mažoretkovému sportu na pravidelných
setkáních, rozvíjet taneční a hudební cítění. Za deset let své působnosti jsme získaly v
mažoretkovém sportu celkem desítky titulů mistrů České republiky, Evropy i světa.
Na co budou finance využity: realizace soutěží, nákup potřeb, pronájem tréninkových
prostor

HESLO PROJEKTU:
Pohyb nám přináší radost a nové společné zážitky.

KATEGORIE PRO REGION

Organizace: Město Orlová
Projekt: Pohádkové Vánoce
Proč zrovna tento projekt?
Posláním projektu je začlenit handicapované děti, děti ze sociálně slabých rodin a děti z
vyloučené lokality do reálného života. Prostřednictvím předvánočního setkání chceme dětem
nabídnout možnost najít si nové kamarády, chceme děti motivovat k sečtelosti a pohybu
mimo dětský pokoj s televizí nebo s počítačem
Na co budou finance využity: občerstvení pro děti, odměny účinkujícím, pronájem prostor

KATEGORIE PRO REGION
Organizace: Spolek H10
Projekt: Epic3Challenge 2019
Proč zrovna tento projekt?
Epic3Challenge je etapový triatlonový závod, který nemá v ČR ani v Evropě obdoby. Jedná
se o unikátní sérii třech sprintriatlonových závodů ve třech dnech po sobě jdoucích. To vše v
krásném prostředí slezských přehrad obklopujících Havířov a výhledy na nedaleké Beskydy.
Pro rok 2019 je v plánu závod po organizační stránce zprofesionalizovat, navýšit počet
závodníků a položit základy značce E3CH a začít budovat závod, který se stane do pár let
pojmem na mapě triatlonu.
Na co budou finance využity: časomíra a trička pro závodníky

HESLO PROJEKTU:
Epic3Challenge je největší triatlonová akce na Moravě. 3 dny 3 triatlony 1
výzva. Havířov-Těrlicko-Albrechtice. Přijmi výzvu a překonej sám sebe. Čeká
tě i legendární převoz na start plavání na vlečce tažené traktorem.

KATEGORIE PRO REGION
Organizace: Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s.
Projekt: Střecha nad hlavou pro skautský tábor
Proč zrovna tento projekt?
Letní tábor je nejvýznamnější akce skautského roku. Hrají se hry, učí se novým
dovednostem, užije se spousta legrace i zdravé námahy. Organizování tábora obnáší
spoustu maličkostí i velkých starostí. Jednou z nich je mít dobrou střechu nad hlavou.
Na co budou finance využity: 10 nových podsadových stanů pro táborové bydlení a jeden
party stan s lavicemi a stoly jako jídelnu.

HESLO PROJEKTU:
My jen nečekáme se založenýma rukama, až vše odněkud
dostaneme darem. Dřevěné podsady nových stanů si chceme s
dětmi vyrobit sami.

KATEGORIE PRO REGION
Organizace: ASTERIX - středisko volného času Havířov, příspěvková organizace
Projekt: Materiálové vybavení herny volnočasových aktivit pro děti a mládež ve středisku M.
Kudeříkové
Proč zrovna tento projekt?
Asterix-SVČ Havířov provozuje na ul. M. Kudeříkové 14 přes 30 kroužků pravidelné činnosti
určené dětem a mládeži města Havířova, ale i pro děti z okolních obcí a měst. Toto středisko
se snažíme modernizovat a renovovat tak, aby vyhovovalo všestranným aktivitám, které
nabízíme. Rádi bychom však i v tomto středisku také nabídli další činnosti i pro děti
neorganizované, které žádné kroužky nenavštěvují a to formou herny volnočasových aktivit.
Tato herna by měla zajistit dětem a mládeži kvalitní trávení volného času mimo vyučování,
vhodné sociální klima, naučit je komunikaci, respektu a toleranci.
Na co budou finance využity: Materiálové vybavení herny volnočasových aktivit pro děti a
mládež

HESLO PROJEKTU:
"A co děti!? … Nemají si s čím hrát!"

