




































AFK Opatovice nad Labem - mládežnická kopaná
Amalthea z.s., Chrudim - na výdaje související se zapojením dětí do mediace
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Celiaklub Východní Čechy
Atletika Bez Bariér Pardubice - podpora sportu zdravotně postižených, školní atletický pohár
Česká abilympijská asociace, z.s. - rozvoj Integračního centra sociálních aktivit Kosatec v
Pardubicích
Dětský domov Pardubice - prázdninové pobyty pro děti
Fakultní nemocnice Hradec Králové – zdravotnické přístroje, materiál či vzdělávání
Filharmonie Hradec Králové o.p.s. - obnovení nástrojového fundusu
FK Chrudim, z.s. - mládežnické futsalové kempy
FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HK při ZŠ Milady Horákové, Hradec Králové - sportovní dopoledne
mateřských škol
Gymnázium Dašická Pardubice - studentský týmový projekt
Gymnázium Hradec Králové - studentský týmový projekt
Hospic Chrudim z.ú. - stavba Hospice Štěpánkova 89 v Chrudimi
Klub dárců krve Pardubického kraje z.s. - financování provozu spolku se zaměřením na osvětu
a nábor v oblasti dárcovství krve
Klub Dětem, z.s. - Veselé léto - kulturní program pro děti v nemocnicích a dětských domovech
Komorní filharmonie Pardubice - podpora kulturní činnosti
Krůčky pro Eričku - Burza filantropie Hlinsko - rehabilitace
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví - pořízení transportních křesel
Lentilka Pardubice - pomůcky v rámci aplikace konceptu Snoezelen
Mirea Pardubice – podpora soběstačnosti zdravotně postižených
MŠ, ZŠ a SŠ Daneta, Hradec Králové - vnitřní zařízení v prostorách školy
Národní dechový orchestr - hudební nástroj
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Nemocnice Chrudim - pořízení bilirubinometru pro
dětské oddělení a myčky podložních mís pro LDN DIOP
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Nemocnice Pardubice - pořízení odběr. křesel-radiolog.
odd. (pracoviště PET/CT) a myčky podlož. mís-dětské odd.
Oblastní charita Hradec Králové - studie pro výstavbu lůžkového hospice
Oblastní charita Pardubice - dovybavení Domácího hospicu Andělů strážných
Oblastní spolek ČČK Chrudim - Burza filantropie Hlinsko - léčba a rehabilitace Nicolase
Novotného
Pardubický spolek historie železniční dopravy - projekt Expozice Slatiňany
Péče o duševní zdraví - Týdny pro duševní zdraví
Péče o duševní zdraví, pobočka Chrudim - Burza filantropie Hlinsko - úprava pobočky
Chrudim
Péče o duševní zdraví - středisko Výměník, z.s. - dar pro Chráněnou kavárnu Café Robinson
PROINTEPO-SŠ, ZŠ, MŠ, Hradec Králové - oprava sociálního zařízení pro děti s postižením z MŠ
Prostor Pro, o.p.s. -fotbalový turnaj pro děti a dospívající, kteří rizikově tráví volný čas
Radost, Pardubice - Burza filantropie Pardubice - Řemeslo má zlaté dno
Regionální muzeum v Chrudimi - edukační program pro školy Gotika, připravovaný v
souvislosti s výstavou
Rytmus Východní Čechy, o.p.s. - dar na asistenci u lidí s postižením



























SHK Pardubice - pardubický sledge hokej
SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice - pořízení injekčních pump
Společnost Parkinson, o.s. - sociální a zdravotní aktivity
Spolek Hurá na Výlet! - podpora seniorů
Spolek přátel dětí dětského domova v Nechanicích - integračně výchovné pobyty
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. - podpůrné terapie a aktivity pro zdravotně
postižené děti
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Pardubice 1 - pohybové aktivity posilující fyzickou kondici
seniorů diabetiků
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Pardubice 2 - rekondiční pobyt
ŠUMÁK z.s., Pardubice - projekt Pohádková zahrada-krmení pro zvířata, veterinární péči a
provoz
Tamtam Pardubice - týdenní kurz pro děti s vadou sluchu
Tamtam Pardubice - Burza filantropie Pardubice - rehabilitační pobyt
TJ Sokol Hradec Králové - Oddíl atletiky atletické memoriály
TJ Sokol Opatovice nad Labem - národní házená - činnost mládežnických družstev
TJ zdravotně postižených sportovců ČECHIE HK - turnaj "O pohár města Hradce Králové" ve
stolním tenisu
Unie výtvarných umělců, oblastní sdružení Hradec Králové - činnost oblastního sdružení
výtvarné unie
Univerzita Hradec Králové - elektronické knihovní databáze, stipendia
Univerzita Pardubice - pořízení knih a informačních zdrojů pro univerzitní knihovnu
Východočeské divadlo Pardubice - provoz divadla
Východočeské muzeum v Pardubicích - open air festival PERNŠTEJN(L)OVE
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje - 2 ks letecké helmy s komunikačním
systémem pro posádku letecké záchranky
Zeměkus - Burza filantropie Pardubice - lesní dětský klub, maringotky
ZŠ a MŠ Dříteč - 2 školní pískoviště
ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč - učební robotické pomůcky
ZŠ A. Krause Pardubice - vybavení školní družiny
ZŠ Čeperka - stmelovací pobyt žáků

