Nominované charitativní nebo obecně prospěšné
projekty (krátké představení):
•

Město Bruntál nominovalo projekt „Stromy pro město Bruntál“. Mnoho stromů ve městě a
jeho okolí muselo být v posledních letech pokáceno kvůli kůrovcové a větrné kalamitě.
Husté lesy, tak typické pro okolní krajinu, berou „za své“. V případě úspěchu v soutěži
Baterkománie by bruntálští použili finanční prostředky na výsadbu nových stromů. Právě
stromy nepostradatelným způsobem pomáhají tvořit příjemné životní prostředí nejen pro
obyvatele města a jeho návštěvníky, ale poskytují i jedinečný biotop a místo k životu celé
řadě živočichů. Působí také jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší, zachycují
jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, zvlhčují vzduch, zlepšují jeho kvalitu a
přispívají k omezení důsledků extrémního sucha.

•

V Českém Těšíně by finanční příspěvek z Baterkománie rádi poskytli na projekt
„Setkávání ve stínu stromů“. Chtějí vytvořit hezké prostředí pro klienty Centra sociálních
služeb Český Těšín, které mimo jiné provozuje i pobytovou sociální službu domov pro
seniory. Na zahradě u objektu klientům chybí malé zastíněné posezení, kde by mohli
trávit čas se svými rodinnými příslušníky, dobrovolníky a dalšími blízkými osobami. Rádi
by zahradu osadili několika stromy, které by poskytly nejen stín, ale i symbolické
soukromí klientům a jejich blízkým – podpořili sociální vztahy, mezigenerační kontakty a
celkově i kvalitu života. Samotná služba by se tímto i více otevřela veřejnosti a osobám
žijícím v dané komunitě.

•

Ve Frenštátě pod Radhoštěm sbírají baterky pro holčičku Elišku. Ta se narodila
předčasně a od malička bojuje s následky dětské mozkové obrny. Pravidelně podstupuje
neurorehabilitace ve Fyzio Beskyd s.r.o. Ty je potřeba opakovat pravidelně několikrát
ročně a pro rodiče je finančně velmi náročné stále shánět potřebné peníze na úhradu.
Projekt nominovaný Frenštátem má název „Baterky pro Elišku“ a finanční prostředky by
směřovaly právě na financování rehabilitací. Každá léčba Elišku posune o nový krok
dopředu. Eliška má i svůj FB profil Víčka pro Elinku. Ten byl sice původně vytvořen pro
sběr jiné komodity, ale Eliščin příběh je zde hezky popsán.

•

Projekt města Frýdek-Místek má název „Zakoupení vybavení pro sportovní, výchovné a
vzdělávací aktivity do Azylového domu SÁRA“. Cíl je jednoduchý, ale velmi důležitý.
Pořízením vybavení chtějí přispět ke smysluplnému využití volného času a zkvalitnění
života dětí.

•

Město Frýdlant nad Ostravicí myslí na ekologii a na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím
projektu „Nové kontejnery na obnošené šatstvo“ by chtěli získat prostředky na opravu
starých poškozených kontejnerů a na nákup nových. V současné době se do stávajících
kontejnerů měsíčně vytřídí 3 tuny oděvů. Na projektu spolupracují s charitativní
organizací ADRA, která ve městě provozuje charitativní obchůdek a sociální šatník.
Oděvy z kontejnerů se tak dostávají k lidem, kteří je potřebují. Nepoužitelné šatstvo je
ekologicky likvidováno. Je hezké vidět, že touto cestou se občané Frýdlantu mohou
podílet se na recyklaci obnošeného šatstva a dávat mu nový smysl.

•

Město Fulnek nominovalo projekt „Moderní léčba ran pro pacienty Mobilního hospice
Strom života“. Chce přispět na léčbu pacientů s využitím speciálního zdravotnického
materiálu, tzv. vlhké terapie, která urychluje a podporuje efektivnější hojení ran.
Používání tohoto způsobu je bohužel finančně mnohem nákladnější, proto ho při
hospicové péči mohou pacientům aplikovat jen omezeně. Pokud by Fulnek uspěl
v soutěži měst a finanční příspěvek by obdržel Mobilní hospic Strom života, pomohlo by
to desítkám pacientů tohoto zařízení.

•

Projekt města Havířov nese název „Havířov – zelené město pro lidi, kteří odpad roztřídí“.
Havířovští chtějí prostřednictvím tohoto pilotního projektu pořídit venkovní odpadkové
koše s možností třídění odpadu a instalovat je na místa v parcích, která jsou vybavená
dětským mobiliářem, a na místech, kde se ve městě schází větší počet teenagerů – tedy
zejména na veřejně přístupná sportoviště. Koše budou barevně odlišené a umístěné na
dobře přístupných a viditelných místech. Cílem je podpořit mladou generaci v třídění
odpadů, aby je to bavilo a brali to jako přirozenou součást jejich životního stylu.

•

V Horním Benešově nominovali projekt „Altán pro Mateřskou školku“. Jak název
napovídá, jde o vybudování nového altánu, který nahradí dnes již zcela nevyhovující
přístřešek. Stavbu budou využívat děti z mateřské školy. Ochrání je před nepřízní počasí
a zároveň poskytne vhodné místo ke hře. Altán bude navazovat na již zrenovovanou
školní zahradu v přírodním stylu.

•

Ve městě Jablunkov by rádi podpořili projekt „Polohovací postele pro Domov svaté
Alžběty“. Toto zařízení je domovem pro seniory. Je určen osobám, které pro sníženou
soběstačnost potřebují pomoc nebo podporu druhé osoby pro klienty z Jablunkovska a
Třinecka. Konkrétně by případná podpora umožnila zakoupit nové polohovací postele pro
osoby dlouhodobě upoutané na lůžko.

•

Město Karviná chce podpořit projekt „Baterky pro ONKO-Naději“. Případný finanční
obnos z výhry použije ONKO-Naděje, Spolek onkologických pacientů, na ozdravné
aktivity členů onkoklubu. Tento spolek sdružuje lidi s onkologickým onemocněním, jejich
rodinné příslušníky a přátele. Posláním je především pomáhat – pacientům i jejich
blízkým překonávat těžké životní situace vzniklé nádorovým onemocněním, obavy
z budoucnosti a z osamělosti. Dále také podporovat rekondici a psychosociální
rehabilitaci onkologických pacientů, šířit osvětu, vzdělávání a akce podporující prevenci
onemocnění a v neposlední řadě věnovat pozornost kvalitě života léčených a vyléčených
onkologických pacientů.

•

Město Kopřivnice by chtělo podpořit „Sociálně terapeutické dílny Slezské diakonie na ulici
Školní v Kopřivnici“. Tyto dílny podporují dospělé lidi se zdravotním postižením v
upevnění a získávání pracovních, sociálních návyků a dovedností, v získávání nebo
udržení soběstačnosti a nezávislosti na pomoci druhých lidí. Jednou z mnoha
nabízených služeb jsou pracovně terapeutické aktivity, mezi které patří výroba různých
výrobků ať už z keramiky, textilu, dřeva nebo košíkářské práce apod. Prostřednictvím
projektu jim chtějí přispět právě na nákup materiálu pro výše uvedené aktivity. Více zde.

•

Projekt města Krnov nese název „Zachraňme Jelení studánku“. Ta se nachází v lesích u
Krnova mezi Bednářským vrchem a Svinnou a je prameništěm Jeleního potoka. Cílem
projektu je zajistit rozbory kvality vody ve studánce, označit cestu „kudy ke studánce“,
opravit přístupový chodník a přidat edukační dřevěné prvky.

•

V Novém Jičíně chtějí opravit dětská hřiště u azylových domů v Novém Jičíně a ve
Straníku. Jejich projekt má název „Dětská hřiště k azylovým domům“.

•

Město Odry chce podpořit svého občana – pana Miroslava. Má amputovanou nohu a
bydlí na okraji města. Žije ve společné domácnost s manželkou, která se o něj stará a
vozí ho na vozíčku. Projekt nazvali „Baterky pro pana Miroslava“, a v případě, že
v soutěži uspějí, finanční příspěvek by využili na zakoupení elektrického vozíku pro
postiženého.

•

Ve Statutárním městě Opava by chtěli přispět na důležitou rehabilitační pomůcku pro
9letého Ondřeje Honka, který trpící vzácným Cardiofaciokutanním syndromem. V jeho
důsledku se narodil se srdeční vadou, těžkou mentální retardací a poruchou růstu.
Ondrášek absolvoval složitou léčbu, do svých osmi let měl také zavedenou břišní sondu.
Nyní se již naučil polknout mixovanou stravu. Malý Ondra téměř nemluví. Se svým
okolím se dorozumívá pomocí svých vlastních znaků. Z důvodu oslabené spodní části
těla nechodí. Pohybuje se pouze po zadečku. Potřeboval by tzv. vertikalizační stojan,
který by mu pomohl správně držet tělo, posílit nožičky a získat stabilitu. Maminka, která je
na něj sama, ovšem při částce okolo 90 000 Kč na tuto rehabilitační pomůcku bez
pomoci nedosáhne. Projekt má název „Baterky pro Ondráška“ a příspěvek by byl
věnován právě na vertikalizační stojan.

•

Projekt „Vycházková trasa kolem řeky Lubiny“ nominovalo město Příbor. Klade si za cíl
přiblížit krajinu místním občanům a dopřát jim zábavu a odpočinek při kratší procházce.
Trasa navazuje na stávající cyklostezku vedoucí z Kopřivnice až do centra Příbora.
Druhá část vycházkové stezky je vedena polní krajinou ve vyvýšeném terénu a otevírá
zajímavé pohledy do okolí. V rámci zhruba hodinového pěšího okruhu se město bude
snažit zpříjemnit procházku usazením menších prvků mobiliáře a dalších atraktantů.
Nabízí se využití laviček, pítka, zvýraznění nové trasy pro in-line bruslaře nebo umístění
několika prvků pro děti – přírodě blízkého charakteru.

•

Projekt města Rýmařov má název „Pořízení pomůcek a vybavení pro handicapované
žáky ZŠ Školní náměstí“. V této základní škole se vzdělávají žáci se zdravotním
postižením (lehké mentální postižení), zároveň také žáci ZŠ speciální se středně těžkým
mentálním postižením, případně žáci s více vadami, těžkým mentálním postižením nebo
autismem. Případná podpora získaná v rámci projektu bude použita na nákup pomůcek a
vybavení, které usnadní vzdělávání i samotný život na škole handicapovaným žákům.
Škola se všemi žáky, z nichž mnozí pocházejí z nepříznivého sociálního prostředí,
intenzívně pracuje a snaží se o jejich všestranný rozvoj.

•

Statutární město Třinec přihlásilo projekt „Květinová výzdoba na nám. Svobody v Třinci“.
Cílem je zkrášlení veřejného prostoru květinovou výzdobou v centru města.

•

Město Vítkov by z financí z Baterkománie rádo podpořilo projekt „Bylinková spirála“. Jeho
cílem je na zahradě městské knihovny vytvořit bylinkovou spirálu, o kterou by se město
společně s návštěvníky knihovny staralo. Jednou z velkých radostí, kterou může
bylinková spirála přinášet, je přísun čerstvých bylin. Vedle využití městem by si je
návštěvníci knihovny mohli natrhat domů. Zároveň by na zahradu knihovny pořídili
kompostér pro odpad vzniklý při péči o spirálu, případně i pro bio odpad z knihovny.

•

Projekt „Zvládneme to!“ nominovaný městem Vrbno pod Pradědem podporuje děti ve
zdejším dětském domově, aby se lépe a přirozeně zapojily do dění ve městě, snaží se je
spojit s dalšími vrbenskými dětmi, dospělými a seniory. Děti si chtějí pod svá křídla vzít
prostranství veřejné zeleně mezi domovem a kostelem a starat se o ně. V rámci projektu
by mělo dojít k osazení veřejného prostranství lavičkami, průlezkami, vybudování
hmatového chodníku, instalaci označníků stromů a význačných míst náměstí sv. Michala,
ale také instalaci zajímavých dřevěných hracích prvků či třeba zakoupení motyk, hrábí,
krumpáčů, košťat, rýčů či dvou koleček, kačírku, písku, hlíny a sazenic. Podstatné je, že

děti z domova se budou o nový park průběžně starat. Udržovat ho, vytvořit zde místo pro
vzájemné poznávání vrbenských dětí, pro hry a radost.
..........
Do sběrové soutěže Baterkománie v Moravskoslezském kraji se přihlásila města Bohumín,
Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Odry,
Opava, Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec, Vítkov a Vrbno pod Pradědem. Několik měst ještě
své nominace nedodalo. Organizátoři je do tohoto přehledu doplní, jakmile budou k dispozici.

