
Žádost
DRDO P00a84LZ

o Íinanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních
aktivit Města Nového Knína l

I. Žadatel i

Nrázev/jméno: obecně prospěšná společnost ČAP i

Přesná adresa, PSČ: Vilová 258,262 03,26203 Noý Knín |'

lČo: z+zenzq
Adresa pto zasí|áníkorespondence (telefon): oranžoqý Čáp, Ná-ěstí Jiřího zPoděbrad 52,
Nový Knín. Tel: Johana Dvorská: 776283939,
Michaela Sarnovská: 7 7 6268589
e-mail: vlavla.d@gmail.com, sarnovska.c ap@seznam.cz, sA^lňtdggap.4z,
Právní postavení organizace: obecně prospěšná společnost
Bankovní spojení: FIo Bank a.s.o č. tt.:270029520812010

II. Cinnost

Charakteristika činnosti žadatele: Jsme provozovatelem dětské skupiny oranžoqý ČÁP
v Novém Kníně, Zelený ČÁp v Sudovicích , čÁP_Doosan v Dobříši, Žluý ČÁp v Budínku u
Dobříše a Bílý čap v Běštíně u Hostomic. Dětská skupina je určena pro děti z Nového Knína,
Dobříše i okolí,resp. z okolí Hostomic. Nabízíme rodičům činnosti v oblasti ýchovy a péče o
děti v dětské skupině.
Počet členů, z toho do l8_ti let ( k 3l.l2.loňského roku): l8 zaměstnanců. Kapacita každého
zaÍízení je 12 děti, naše služby však vyržívají rodiče s dětmi i na nepravidelnou docházku,
dile ČÁP pořádá příměstské tábory,nabízí dětem kroužky a pořádá akce pro veřejnost jako
Den Dětí nebo Svatomartins\ý průvod'

n. Akce, nanížje příspěvek požadován

Název (charakteristika akce):Zábavné odpoledne pro děti. Jde o přidruženou akci k
Přespolnímu běhu, pořádanému Sokolem Novy Knín, kter1ý bude financován samostatně.
Termínkonání:4'6'2022 
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Místo konání: Dětské hřiště,,oplocenkď'Noqý Knín
Působnost: celoměstská, místní, okresní, krajská ', .] '', * .'
Tradice: 8. rok konání (existence). Tato akce navazuje na tradici dětského dne s:Čáiém, která
byla v minulých dvou letech přerušena z důvodu covidové pandemie.
Učast sdělovacích prostředků: místní
Způsob propagace: vlastní materiály +sdělovací prostředky (Fb, www, )
Na akci předpokládáme účast 300-400 návštěvníků.

IV. Rozpočet akceo nanížje příspěvek požadován

I

i -.; :::l.r
I

a. Předpokládané výd4ie:
odměny pro děti 7 000 Kč



občerstvení
Materiál

Služby: Pojištění

Jiné výdaje (vyjmenovat): Ne
Celkem:

l000 Kě
l 000 Kě

10 500 Kč

l500 Kč

b. Předpokládané přijmy
Vstupné, členské příspěvky apod

ostatnípříjmy: (sponzoři, zrcklamy apod. )

Předpokládaný příjem z ostatních grantů:
(ústřední orgán, okresní úřad, apod.)

Celkem:

.0.... Kč

0.....Kč

0.......Kč

Požadovaná výše příspěvku: 10.500 Kč

Pozn.: Který další orgán stiátní moci (MK ČR, uŠur,stredočeshý kraj apod.)
byl požádán o příspěvek : žádný

obce'ú ýrorpěšná
Vilová

rpolcčnost
2s8

Črp

262

Michaela Sarnovská
Ředitelka obecně prospěšné společnosti ČAP

Johana Dvorská a(3
Koordinátorka akce
Předsedkyně správní rady společnosti ČAP
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