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

Město Boskovice myslí i na své hendikepované spoluobčany, kteří využívají denní
stacionář Emanuel. Město Boskovice svůj projekt v rámci Baterkománie nazvalo
„Vybavení pro stacionář Emanuel“. Chce tak podpořit sociální službu, jejímž cílem je
poskytovat denní pobyt lidem s mentálním postižením a s kombinovaným postižením z
Boskovic a jejich okolí. Toto zařízení provozuje Oblastní charita Blansko. Jeho cílem je
rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů s ohledem na jejich specifické potřeby, včetně
podpory při upevňování hygienických návyků, vedení k samostatnosti, zvyšování sociální
adaptability a zdokonalování prvků komunikace.

•

Město Břeclav nominovalo projekt „Baterky pro Markétku“. Markétka Elsnerová z
Charvatské Nové Vsi je 10letá holčička, která se narodila s vrozenou mentální poruchou.
Výtěžek akce by byl použit na léčebné pomůcky a prostředky, které by Markétce ulehčily
překonávání každodenních překážek, které jsou pro ostatní součástí běžného života.

•

Projekt „Férová snídaně“ nominovalo Město Bzenec. Organizátorem akce je dětská lesní
školka Petrklíč z. s. a jde o piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů – proto
férová snídaně. Touto akcí na veřejném místě chtějí vyjádřit podporu nejen místním
pěstitelům a pěstitelkám, ale i producentům a producentkám v zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky zapojeným do systému fair trade. Díky němu mohou pěstovat s
ohledem na životní prostředí, jejich děti mohou chodit do školy a za svoji práci dostávají
spravedlivě zaplaceno.

•

Město Hustopeče chce podpořit léčbu šestiletého Garika. Jejich projekt má název
„Baterie pro Garika – jedna dvě, Garik jde“. Chlapec trpí od narození dětskou mozkovou
obrnou. Je odkázán na pohyb s invalidním vozíkem. Kromě každodenního domácího
cvičení k jeho léčbě největší měrou přispívá rehabilitace s využitím speciálního obleku,
která není hrazena ze zdravotního pojištění. Celé město sbírá baterie pro Garika, aby
mohl vyrazit na měsíční rehabilitační pobyt, který stojí 64.000 Kč.

•

Projekt Města Kyjov nese název „Zakoupení houpačky pro děti na vozíčku“ V Kyjově je
několik organizací, ve kterých se soustředí lidé s tělesným či duševním postižením.
Vedení města se proto snaží vycházet potřebným osobám vstříc, například úpravou
chodníků na bezbariérové. Dalším vstřícným krokem by mohlo být pořízení houpačky pro
děti na vozíčku, na jejíž absenci lidé město upozorňují.

•

Město Pohořelice chce podpořit Pohořelický klub seniorů. V případě výhry budou
prostředky použity na dovybavení nově budované klubovny pro zhruba 100 členů a na
výlet pro členy klubu včetně hůře pohyblivých seniorů, kteří se v těchto případech
neobejdou bez asistenta.

•

Město Slavkov u Brna chce podpořit léčku malého Lukáška. Projekt má název „Baterky
pro Lukáška“. Tenhle malý chlapec se potýká se zdravotními problémy už od narození.
Ty vyústily v náročnou a komplikovanou operaci mozku. Lékaři dělali, co bylo v jejich
moci, ale i tak má Lukášek velké problémy s levou polovinou těla, která ho neposlouchá.
S maminkou poctivě cvičí, ale čeká je dlouhá cesta léčením a rehabilitacemi, aby se jeho
zdravotní stav zlepšil.

•

Podpořit projekt „Vybudování Re-Use centra“ chce Město Tišnov. Nevíte ještě, co
znamená re-use? Volně přeloženo jde znovupoužití věcí. Nevyhazujte to. Použijte to
znovu. Dejte to někomu. Prodejte to. Ve smyslu tzv. předcházení vzniku odpadů je tento
přístup skutečně zásadní. A v Tišnově mu chtějí dát zelenou.

•

Projektem „Lavičky nejen pro babičky“ chce Velká nad Veličkou podpořit vytvoření
nových odpočinkových míst v obci.

•

Město Vyškov nominovalo projekt „Koně pomáhají dětem s rehabilitací“. Hiporehabilitace
jsou aktivity s využitím koní. Zahrnují komplex odborných metod, které provádí vyškolený
tým za účelem léčebného, sociálního a aktivizačního působení na dítě se specifickými
potřebami. V případě úspěchu v soutěži by finanční prostředky pokryly část nákladů na
pořízení speciálních pomůcek pro hiporehabilitaci. Jednalo by se o speciálně upravené
jezdecké sedlo s madly přizpůsobenými potřebám hiporehabilitace, podložky z paměťové
pěny, speciální uzdečky a bezpečnostní jezdecké helmičky.

•

Město Ždánice nominovalo projekt „Nadační fond při Městském úřadu ve Ždánicích“.
Tento fond byl založen za účelem podpory a rozvoje vzdělávání se zaměřením na děti ze
sociálně slabých rodin, za účelem prohloubení péče o ně a zajištění materiální a finanční
pomoci. Přispívá na školní pomůcky, dojíždění do školy a mimoškolní aktivity pořádané
školou.

•

Projekt „Baterky a trocha štěstí pro chlapce, který jej moc neměl“ přihlásila městská část
Brno-sever. Rádi by podpořili chlapce, velmi citlivého, kterému není ani patnáct let.
Chlapec měl osobu, která mu byla blízká, kdy tato osoba mu měla pomáhat a dělat jen
radost. Bohužel bylo chlapci ubližováno a nebylo s ním hezky zacházeno. Když už svitla
naděje, že bude jen dobře, u chlapce se objevilo vážné akutní onkologické onemocnění.
Jako velkému obdivovateli knížek obecně, a o Harrym Potterovi zvlášť, by případnou
výhru použili na zotavovací péči po léčbě a následně poznávací zájezd do Londýna, kde
by chlapec navštívil místa spojená s filmy o Harrym Potterovi.

•

Městská část Brno-Starý Lískovec nominovala projekt „Nákup laviček a 2 ks ovocných
stromů volnočasovým pracovištěm LINKA Kosmonautů 4“. Pokud se úřadu podaří v
soutěži uspět, finanční příspěvek obdrží Lužánky – středisko volného času, pracoviště
LINKA Kosmonautů 4.

Všechna zapojená města:
Do soutěže BATERKOMÁNIE v Jihomoravském kraji se zapojilo 19 městských úřadů nebo
úřadů městských částí. Konkrétně: Boskovice, Břeclav, Bzenec, Hrušovany nad Jevišovkou,
Hustopeče, Klobouky u Brna, Kyjov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Tišnov, Velká nad Veličkou,
Veselí nad Moravou, Vyškov, Ždánice, Židlochovice, městské části Brno-Jundrov, Brnosever, Brno-Starý Lískovec a Brno-Královo Pole.
Nominované projekty z několika měst zatím nebyly organizátorům předány.

