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Dne 15. května 2012 na svém zasedání zastupitelstvo města schválilo finančně podpořit následující projekty grantového projektu  

Zdravé město Velké Meziříčí 2012: 
 

Předkladatel Název Popis 
Kategorie 

účastníků 
Doba trvání 

Celkové 

náklady 

v Kč 

Požadovaný 

přísp. v Kč 

Doporučený 

přísp. v Kč 

DDM VM Komenského 
10/2, Velké Meziříčí 

Dětský den bez úrazů Zvýšení informovanosti dětí 
předškolního věku a žáků 1.  stupně  
ZŠ v oblasti dodržování podmínek 
zdravého životního stylu, snížení počtu 
dětských úrazů a zvyšování 
bezpečnosti u dětí 

Žáci 1. – 5. tříd listopad 2012 

8 400   5 000   5 000   

Mateřská škola VM Čechova 
1523/10, Velké Meziříčí 

„Učíme se zdravě žít, 
sportovat a správně 
jíst“ 

Různé sportovní, otužovací a naučné 
aktivity k zvýšení tělesné zdatnosti a 
obratnosti dětí MŠ  

Děti 
předškolního 
věku 

duben – červen 
2012 11 000   5 000   5 000   

Městská knihovna VM, 
Poštovní 1392/22, Velké 
Meziříčí 

RETROČTENÍ aneb 
Výprava do dávné 
minulosti Velkého 
Meziříčí 

Soutěž v překladu výňatku 
historického regionálního textu 
v originálním znění s vzrůstající 
obtížností.  Soutěžící se vždy pokusí o 
překlad do současné češtiny. Pět týdnů 
– pět zadání. 

Zájemci od 15 
do 115 let 

září – říjen 2012 

10 000   5 000   5 000   

Základní škola VM Školní 
2055, Velké Meziříčí 

Prevence sociálně 
patologických jevů 
žáků 8. a 9. tříd na ZŠ 
Školní ve VM pro rok 
2012/2013 

Posilování zdravého sebevědomí a 
zodpovědnosti, realizované odbornými 
pracovníky Klubu Ponorka 

Žáci 8. – 9. 
ročníku 

školní rok 
2012/2013 

8 400   5 000   5 000   

Základní škola VM 
Sokolovská 470/13, Velké 
Meziříčí 

Kruh 2012 Projekt proběhne formou 
nekolikadenní etapové hry v přírodě v 
rekreačním středisku Záseka v období 
podzimní rovnodennosti a zaměří se na 
zlepšení sociálních vztahů mezi žáky a 
žáky a učiteli, vzájemnou spolupráci, 
komunikaci, práci v týmu a 
respektování druhého. 

Žáci 8. ročníků 
ZŠ 

24. - 27. 9. 2012 

45 000   5 000   5 000   
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Chaloupky o.p.s., Kněžice 
109, Okříšky 

Poznáváme společně 
řeč přírody 

Akce se uskuteční v Nesměřském 
údolí. V rámci jednotlivých zastavení 
se zábavnými úkoly se žáci dozvědí 
řadu zajímavých informací ze světa 
bezobratlých živočichů a vyzkouší si 
také svoje smysly. Dalším cílem akce 
je rovněž setkávání a začleňování 
znevýhodněných dětí a mládeže, kteří 
se budou podílet na organizaci 
jednotlivých stanovišť. 

Žáci 1. a 2. 
stupně ZŠ Velké 
Meziříčí 

31.5. – 1.6.2012 

22 000   5 000   5 000   

Jupiter club, s.r.o., Náměstí 
17, Velké Meziříčí 

Festival zdraví Prezentace výrobků a služeb z oblasti 
zdravé výživy, prevence nemocí a 
regenerace. Doplňkovou činností bude 
měření krevního tlaku a tělesného 
tuku. 

Děti od 4 do 10 
let, mládež, 
ostatní občané 

3. – 4. října 
2012  

8 400   5 000   5 000   

DCHB-OCH Žďár nad 
Sázavou, Kopretina – 
centrum pro rodiče s dětmi 

Projekty na podporu 
zdraví – Zdravé město 
2012 

V akci „Osvětou a prevencí za zdravou 
společnost, za zdravé město“ se 
chceme věnovat osvětě a prevenci 
patologických jevů v rodině, zvyšování 
rodičovských kompetencí a zdravého 
životního stylu. 

Rodiny – rodiče 
s dětmi, mládež 
a široká 
veřejnost 

duben – listopad 
2012 

11 000   5 000   5 000   

Sociální služby města VM, 
Zdenky Vorlové 2001, Velké 
Meziříčí 

Aktivní stárnutí Projekt je zaměřen na kulturní aktivity 
seniorů. Jedná se o setkání seniorů 
z našeho města a okolí. Jednou za 4 
roky se organizuje Krajské setkání 
seniorů, které připadne právě na letošní 
rok. 

Senioři 6.6.2012 

10 000   5 000   5 000   

Celkem         134 200   45 000   45 000   


