Podporené projekty zamestnaneckého programu „Dobre srdce“ 2011
č.projektu Predkladateľ zamestnanec
11zam001 Beerová Zuzana

11zam002 Szabóova
Eleonóra, Ing.

11zam003 Batyanek
Katarína

11zam004 Pavlech Daniel,
Bc.

11zam005 Čapkovičová
Ingrid

Podporená
Podporená
organizácia/jednotlivec
suma v €
Klub pre integráciu osôb so
500
Projektom chcú podporiť rodiny s ťažko zdravotne postihnutým
zdravotným postihnutím
členom v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o uskutočnenie
rekondičného pobytu pre dospelých, deti a mládež ŤZP s
doprovodom, zameraný na zdravý životný štýl, prevenciu rúznych
druhov závislostí a zlepšenie fyzickej a psychickej kondície cieľovej
skupiny.
Jana Kusajlová
500
Jedná sa o príspevok na rehabilitačný a liečebný pobyt 3ročného
Adama Kusajlu so zdravotným postihnutím s diagnózou hypotonickoataktický syndróm. Bol im odporučený pobyt v Adeli Medical Center,
ktorý je veľmi finančne náročný. Po viacerých procedúrach v tomto
centre zaznamenali viditeľný pokrok v zdravotnom stave Adamka.
Združenie na pomoc ľuďom
1255
Pre ľudí s mentálnym postihnutím, vzhľadom k ich špecifickým
s mentálnym postihnutím v
potrebám, neexistuje ani zďaleka toľko príležitostí na vzdelávanie po
SR
skončení školy ako pre širokú verejnosť. Projektom "Vzdelávaním ku
integrácii" ponúkajú tri kurzy, určené pre ľudí s mentálnym
postihnutím- kurz sebaobhajovanie, kurz angličtiny pre začiatočníkov
a angličtiny pre pokročilých. Podporia tak nielen nielen rozvoj
individuálnych zručností a vedomostí účastníkov kurzov, ale tiež
pomôžu odstrániť predsudok, že ľudia s mentálnym postihnutím sú
"nevzdelávateľní".
Združenie mariánskej
1000
"Som bezbariérový" je relaxačno-poznávací pobyt pre telesne a
mládeže
mentálne znevýhodnenú mládež, zahŕňajúci kultúrne a športové
aktivity vyhovujúce a prosperujúce pre rôzne typy postihnutia.
Nevyhnutnosťou bude praktická starostlivosť, cvičenia a teoretické
poznatky ako sa dá kvalitne prežiť život s postihnutím, poznatky o
zdravej výžive a špeciálnych cvičeniach- podľa druhu postihnutia.;
poskytovanie masáži a relaxácií, kultúrne a športové aktivity a
duchovná starostlivosť.
OZ Noemova archa
800
Cieľom projektu je poskytovať hipoterapiu a animoterapiu deťom s
telesným a zrakovým postihnutím priamo v ich zariadení pravidelne
1x mesačne počas jedného školského roka. Týmto poskytnúť pomoc
deťom predškolského veku (2-8 rokov), ktoré majú problémy

11zam006 Vodrážková
Ivana

Rodičovské združenie pri
MŠ Bancíkovej 2

500

11zam007 Kožíková Andrea, Detský folklórny súbor
Ing.
VIENOK

800

11zam008 Orosová Monika ŠANCA- neinvestičný fond

900

11zam010 Adamčák
Rastislav

1000

Aqua vita- Živá voda,
Spoločnosť pre
spoznávanie a záchranu
mokradí

pohybového aparátu alebo zrakové postihnutie v Súkromnej
špeciálnej MŠ Očko a DSS Slniečko v Banskej Bystrici. Hipoterapia
pomáha deťom zlepšovať ich duševnú rovnováhu, psychickú pohodu a
v mnohých prípadoch aj zlepšenie ich fyzického stavu.
Projekt je určený všetkým deťom MŠ, ktoré prostredníctvom vhodne
zvolených digitálnych technológií budú motivované k hravému
objavovaniu a skúmaniu. Zároveň prispejú k rozvoju ich tvorivosti,
logického myslenia a kľúčových kompetencií. Projekt sa zaoberá
otázkou úspešnej integrácie digitálnych technológií v procese výchovy
a vzdelávania detí predškolského veku. Naznačuje cesty, akými sa
môže pedagogický zamestnanec vo výchovno-vzdelávacej činnosti
uberať. Zhrnie aktivity, ktoré majú potenciál rozšíriť detské poznanie
okolitého sveta.
DFS Vienok je združenie ľudí s mnohoročnými pedagogickými i
umeleckými skúsenosťami v oblasti folklórneho tanca. Prvoradé
zameranie súboru smeruje k zachovávaniu kultúrnych hodnôt a
bohatého kultúrneho dedičstva. Cieľ pedagógov Vienku je aj
výchovno-vzdelávací s hlavnou úlohou podnietiť v mladej generácii
záujem a lásku k ľudovým tradíciam, ktorými je Slovensko vo svete
jedinečné. Projekt "Nové kroje" má podporiť vytvorenie novej série
krojov, čím by sa výrazne pomohlo skvalitniť predstavenia po
vizuálnej stránke a prispieť tak ku dokonalej reprezentácii Slovenska
doma i v zahraničí.
Projekt je zameraný na realizáciu už v poradí 14.ročníka veľkého
športovo-vedomostného podujatia pre 100 telesne znevýhodnených
detí na Opatovskej ceste s názvom Rallye Opatovská- Žiť na plný plyn.
Cieľom tohto podujatia je zviditeľnenie aktivít telesne postihnutej
mládeže, ich pohybové aktivity vedúce k budovaniu zdravého
životného štýlu, prostredníctvom zapojenia širokej miestnej komunity
do prípravy a realizácie projektu.
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok a predpokladov na
vyhlásenie prírodovednej súťaže pre školské skupiny. V rámci projektu
Popularizácia odonatológie na Slovensku Spoločnosť Aqua vita
odskúšala metódu online mapovania vzácnych druhov, ktorá sa stretla
s dobrým ohlasom laickej verejnosti. Forma pripravovanej súťaže je
pre deti a mládež atraktívna a motivujúca, pričom zabezpečuje

11zam011 Jánošíková
Alena, Ing.

Matka a dieťa Turca

330

11zam012 Bartošová Viera, Slovenský skauting, 1.zbor
Ing.
Baden Powella Bratislava

800

11zam013 Gemeranová
Oľga

800

Slovenský výbor pre
UNICEF

získanie praktických skúseností a trvalého vzťahu k predmetu súťaže.
Jej výsledkami je okrem prebudenia záujmu o prírodu a jej ochranu
medzi mládežou tiež vyhľadávanie mladých talentov, ktoré v
budúcnosti môžu pôsobiť vo vede, výskume a ochrane prírody, ako aj
rozvoj spolupráce so školami, centrami voľného času a ďalšími
organizáciami, ktoré pracujú s mládežou.
OZ Matka a dieťa Turca sa zameriava vo svojej činnosti na podporu
humanizácie zdravotnej starostlivosti o ženy a deti v regióne Turca, na
podporu pozitívneho myslenia chorých detí hospitalizovaných v
nemocnici atď. Projekt "Ako doma"- 3.časť je zameraný na výmenu
podlahovej krytiny- linolea na Klinike detí a dorastu, ktorá je potrebná
nielen z hľadiska estetického ale aj hygienického.
Roverská skupina pripraví a zrealizuje krátky inštruktážny tábor pre
svojich rovesníkov medzi rómskymi skautmi. Úlohou roverov je viesť a
vychovávať menšie skupiny detí a práve to bude predmetom kurzu.
Budú rómskych skautov učiť ako pripravovať program, organizovať
hry a viesť menšie skupiny detí. To všetko sa budú snažiť
prispôsobovať na pomery rómskeho skautingu, ich časové ako aj
technické možnosti. Pôjde teda o päťdňový tábor na začiatku júla, pre
20 rómskych roverov – mladých ľudí, ktorí aktívne pracujú v rámci
skautskej činnosti s menšími skupinami detí. Program tábora bude
rozdelený na praktické ukážky hier, krátke názorné prednášky a
diskusie a spoločný hudobno-kultúrny program.
Predložený projekt „Zdieľajme spolu svoje radosti aj starosti“ Centra
výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA je jednou z foriem
poskytovania sociálnej pomoci rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v
stresovej alebo krízovej životnej situácii (hmotnej, sociálnej núdzi),
ktorú už nedokážu riešiť vlastnými silami. Účelom predkladaného
projektu je poskytnutie odbornej pomoci rodinám v krízových
situáciách s cieľom zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu detí,
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a odstraňovanie
negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú zdravý vývin dieťaťa, formou
víkendového pobytu rodičov s deťmi v rekreačnom zariadení, pod
dohľadom odborného personálu Centra CESTA. Cieľovou skupinou
projektu sú problematické rodiny s deťmi z Bratislavského kraja (15
rodičov a 15 detí), pričom 3-dňový pobyt by sa realizoval v

11zam014 Obšajsník Igor

OZ PRAMEŇ RADOSTI

700

11zam015 Kubačáková
Andrea, Ing.

Kraso klub Žilina

800

11zam016 Dobrovolská
Silvia, Ing.

Školský internát pri
Obchodnej akadémii v
Rožňave

330

11zam017 Sedlárová
Martina

SRRZ-RZ pri Materskej
škole

700

11zam018 Harabinová Lívia Mesto Spišská Nová Ves,
Správa školských zariadení

500

rekreačnom zariadení Prašník v letnom období.
Účelom projektu je podporiť a skvalitniť organizovanie hlavných
podujatí a aktivitami zameranými na rozvoj hudobných schopností
mladých ľudí a vytvorením priestoru na ich prezentáciu na daných
podujatiach, rozvíjať ich tvorivé a prezentačné zručnosti a zmysluplné
využitie voľného času. Cieľom projektu je vytvoriť základný súbor
hudobných nástrojov a spotrebného materiálu, prostredníctvom
ktorého by sa realizovali hudobné aktivity.
Kraso klub Žilina patrí medzi 5 najúspešnejších klubov v SR. Jeho
činnosť je zameraná popri športovej príprave krasokorčuliarov aj na
školu korčuľovania na ľade i na inline korčuliach. Cieľom projektu je
zakúpiť 35 párov kurčúľ vo všetkých dostupných veľkostiach pre deti a
dospelých rôzneho veku. Korčule by slúžili na požičiavanie účastníkom
Školy korčuľovania.
Cieľom projektu je výstavba záhradného altánku v areáli Školského
internátu pri Obchodnej akadémii v Rožňave, ktorý by bol využívaný
na realizovanie rôznych aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu mimo vyučovania. Vytvorením tohto priestoru by mali nielen
žiaci školského internátu ale aj žiaci školy možnosť realizovať rôzne
činnosti vo vonkajšom prostredí, čím bude podporený rozvoj
zdravého životného štýlu mladých ľudí ako aj efektívne trávenie
voľného času ako prevencie pred sociálno-patologickými javmi.
Vo vzájomnej interakcii dieťa-učiteľ-rodič-lokalita školy a bydliska
pripravia program edukačných a kultúrnych aktivít zameraných na
uchovávanie kultúrneho dedičstva a tradícií Topolčianskeho regiónu.
Zmyslom projektu je učiť deti už v predškolskom veku aktívne a
zmysluplne využívať svoj voľný čas a zároveň rozvíjať ich talent a
nadanie. Projekt sa bude uskutočňovať v troch postupných fázach
(monitorovacia, tvorivá a prezentačná).
Cieľom projektu je zakúpenie interaktívnej tabule, preškolenie
pedagogických zamestnancov školy a následné využívanie
nteraktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej
škole. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu
úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v
spoločnosti.

11zam019 Pechová
Viktória, Mgr.

ZPMP Stropkov

900

11zam020 Sečiansky
Roman, Ing.

Základná škola s materskou
školou Lazany

330

11zam021 Miklošová
Martina, Ing.

ROVNOCENNÍ, o.z.

456

11zam022 Chládeková
Monika

Áno pre život n.o.

500

11zam023 Rychnavská
Zuzana

DOMKA Košice

600

Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých ľudí s
mentálnym postihnutím prispejú k rozvoju osobnosti účastníkov,
pomôžu k predchádzaniu zhoršovania ich zdravotného stavu,
prekonávať sociálne dôsledky, ktoré sú späté s ich zdravotným
stavom. Projekt prispeje tiež k odbornému zvyšovaniu vedomostí
účastníkov týchto pobytov o ich chorobe a o tom, ako vlastnými silami
prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu. Svojím rehabilitačným
pôsobením účinne napomôže k integrácii občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným
stavom.
Cieľom projektu je snaha skultúrniť a skrášliť areál školy, a to
predovšetkým formou úprav trávnatých plôch, kde plánujeme výsev
nového trávnika a úpravou spevnených plôch kde chceme nahradiť
staré asfaltové plochy dlažbou. Úspešnou realizáciou našich plánov
prospejeme jednak ku skrášleniu prostredia, ale vzhľadom k tomu, že
škola nemá telocvičňu budú sa upravené plochy využívať aj na
hodinách telesnej výchovy.
Projekt "Relaxačno-ozdravovací pobyt" pre reprezentatívne typy- 2
klientov ROVNOCENNÍ, o.z., ktorí sú od narodenia umiestnení v
zariadeniach sociálnych služieb z dôvodu nezáujmu zo strany rodičov.
Hlavnou aktivitou projektu je načerpanie novej sily a energie pre
človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, relaxácia, odstránenie
diskriminácie a predsudkov, nadviazanie nových priateľstiev a zmena
stereotypného prostredia.
Cieľom projektu je pracovné začlenenie ľudí so zdravotným a
sociálnym znevýhodnením prostredníctvom zriadenia prevádzky s
názvom „Infobod s internetom pre verejnosť a s predajňou suvenírov“
v Rajeckých Tepliciach. V organizácii chcú vytvoriť pracovné miesta,
ktoré budú „šité na mieru“ klientov, ktoré budú zohľadňovať ich
podmienky, vzdelanie, zdravie, starostlivosť o maloleté o deti ...
Projektom "Pridajme zelenú" chcú prostredníctvom starostlivosti o
okolie podnietiť enviromentálne povedomie a rozvíjať ekologické
myslenie mladých návštevníkov strediska aj obyvateľov sídliska. Ciele
projektu sa zameriavajú na aktívne a hodnotné využívanie voľného
času detí a mládeže v prospech iných a rozvoj komunitného života.
Čiastkovými cieľmi je vyčistenie areálu, osadenie lavičiek a smetných

11zam024 Ďurašková Eva

Klub slovenských turistov
Slávia Stropkov

900

11zam025 Štofa Michal

OZ Rodinné centrum Klbko

500

11zam026 Uličný Miroslav,
Ing.

Dom sociálnych služieb
MOST, n.o.

1000

11zam027 Mokrý Marek

Cirkevná materská škola
Gianny Beretty Mollovej

500

11zam028 Jamrich Radovan Fotoklub pri MsKS
v Galante

550

11zam029 Halamka Marian Centrum nadania, n.o.

900

košov, zapojenie detí a mládeže do tvorby životného prostredia.
Cieľom projektu je vyčistenie, označkovanie štyroch turistických trás
za účasti turistov, dobrovoľníkov, detí a mladých ľudí v celkovej dĺžke
cca 66km v okolí mesta Stropkov a výstavba altánku pri turistickej
chate KST Slávia Stropkov na najvyššom vrchole v okolí. Výstavbou
altánku chcú individuálnym turistom poskytnúť prístrešie a miesto pre
oddych v čase, keď nie sú organizované oficiálne turistické výstupy a
nie je otvorená turistická chata. Týmto projektom chcú dopomôcť k
zviditeľneniu turistiky a prilákaniu nových nádejných turistov.
Hlavným zámerom projektu OZ Rodinné centrum Klbko je podporiť
vzdelávanie matiek a otcov na rodičovskej dovolenke. Cieľom
projektu je príprava a realizácia vzdelávacích kurzov pre rodičov na
rodičovskej dovolenke, ktoré im pomôžu pri návrate do zamestnania,
uľahčia im integráciu na trh práce v prípade straty zamestnania,
posilnia ich sebavedomie a schopnosť sebauplatnenia. Realizáciou
kurzov chceme tieto ciele naplniť. Kurzy budú realizované v spolupráci
s odborníkmi a profesionálnymi lektormi.
DSS Most, n.o. poskytuje komplexné služby pre ľudí s duševnými
poruchami a ich rodinám s cieľom pomôcť a podporiť ich na ceste k
samostatnosti a k začleneniu do spoločnosti. Projekt je zameraný na
vytvorenie optimálnych podmienok pre poskytovanie komplexu
služieb. Radi by zabezpečili bežnú celoorganizačnú prevádzku a
prispeli k stabilite celej organizácie posilnením materiálno
technického zabezpečenia.
Cirkevná materská škola sa orientuje na výchovno-vzdelávaciu prácu
detí predškolského veku v duchu kresťanských hodnôt. Jednou z
hlavných priorít je podpora a prevencia zdravého životného štýlu.
Cieľom projektu je realizácia hracích a športových prvkov v školskej
záhrade ako motivácia k aktívnemu a zmysluplnému pohybu detí MŠ.
Projekt má za cieľ edukačne pôsobiť na mládež a vytvoriť protiváhu
negatívnym vplyvom modernej civilizácie a prostredia ulice. Primárny
záujem je naučiť účastníkov využívať svoj voľný čas aktívne s
fotoaparátom alebo fotomobilom. Do aktivít bude zapojená tiež
dospelá generácia, čím sa vytvorí motivácia pre spolupôsobenie
rodičov a detí v prázdninovom období.
Projekt sa zameriava na spojenie pohybovej činnosti a rozvíjania

11zam030 Laho Branislav,
Ing.

Dobrovoľný hasičský zbor
v Senici

500

11zam031 Ďurkovičová
Hedviga

OZ Hlas nádeje

900

11zam032 Sýkora Tomáš

DOMKA- Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko BA-Miletičova

900

sociálnych zručností nadaných detí a nadaných detí s poruchou
autistického spektra. Ide o využitie športovej činnosti ako
prirodzeného prostredia pre vznik situácií, pri ktorých deti získavajú
skúseností v sociálnej oblasti a pri ktorej je zároveň prirodzený tlak na
korektné vyriešenie konfliktných alebo problémových sociálnych
situácií (radosť z hry, túžba pokračovať v hre). Aktivitami budú
organizované športové aktivity, zamerané na druhy športu s jasnými
pravidlami a potrebou spolupráce: futbal, stolný tenis, florbal, stolný
futbal. Aktivity budú organizované formou krúžkov, zameraných na
daný druh športu. Predpokladáme minimálne 8 športových hodín
týždenne mimo letných prázdnin, vedených odborným personálom.
Dobrovoľný hasičský zbor mesta Senica je významným participantom
na kultúrnych, preventívnych, záchranárskych a športových aktivitách.
Cieľom projektu je zlepšenie technického vybavenia DHZ v záchrannej
a povodňovej službe. Techniku zakúpenú za získané prostriedky
využijú aj pri asistenčných službách pri podujatiach, ktoré organizuje
mesto Senica. Lepšie vybavenie znamená včasnú pomoc postihnutým
ľuďom.
OZ Hlas Nádeje organizuje v tomto roku už 5.krát Denný tábor
"Nádej" pre deti vo veku od 5 do 10 rokov, ktorý nadväzuje na
predchádzajúce ročníky denných letných táborov. Tábor Nádej
ponúka zaujímavý program prostredníctvom rôznych originálnych hier
a aktivít, pri ktorých si budú deti rozvíjať svoje zručnosti a talenty.
Deti čakajú neopakovateľné 4 týždne plné zábavy a dobrodružstiev
pod vedením skúsených učiteliek. OZ Hlas Nádeje organizuje tábor
ako pomoc pre sociálne slabšie rodiny, aby ich deti mohli zažiť veľké
množstvo dobrodružstiev s kamarátmi ako aj pre ostatných rodičov,
ktorí riešia otázku kam s deťmi počas letných prázdnin. Finančné
prostriedky budú použité na nákup pracovných pomôcok, hračiek a
odmien pre deti.
Domka – Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka
mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou s cieľom
uchrániť mládež od mravnej i sociálnej biedy a pomôcť jej dôstojne sa
zaradiť do života.Letný tábor pre deti a mládež je dvojtýždenný denný
tábor pre deti vo veku od 6 do 16, ktorý sa uskutoční 11.7. –
22.7.2011 v Bratislave. Projektu sa zúčastní asi 60 vedúcich skupiniek
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(dobrovoľníci) a počet účastníkov je cca 150. Prostredníctvom tábora
im chceme ponúknuť alternatívne a aktívne využitie voľného času a to
športom, zábavnými hrami, zaujímavými aktivitami, pri ktorých
rozvíjajú svoju tvorivosť, kreativitu, talent, alebo aj výletmi do blízkej
prírody ako aj do historického centra Bratislavy.
V DSS pre deti a rehabilitačnom stredisku Rosa už dlhodobo
postrádajú priestory, ktoré by boli po účelovej ale aj bezpečnostnej
stránke vhodné pre klientov-deti, u ktorých pretrvávajú poruchy
správania. Tieto deti nevedia primeraným spôsobom riešiť bežné
každodenné situácie , ale svoje napätie, stres, problémy riešia
sebaubližovaním a ničením spoločného či súkromného majetku. Z
tohto dôvodu chcú zriadiť bezpečnú miestnosť, kde by mohli svoju
impulzivitu "vybiť". Cieľom projektu je vytvorenie relaxačnej
miestnosti (Mišičkina miestnosť), ktorej idea sa zrodila z dlhodobo
pozorovaného nárastu agresívneho správania sa a naň naviazaných
potrieb niektorých klientov.
Výsledkom projektu je ozdravný pobyt pre cca 12 detí zo sociálne
slabých rodín, ktoré prešli traumou onkologických ochorení a lekársky
doprovod. Cieľom je pomôcť týmto detským onkologickým pacientom
k ich uzdraveniu. Zažať v nich ohníčky radosti a prinavrátiť ich do
života. Tento darček by mal pohladiť srdiečka a dušičky detí
postihnutých onkologickým ochorením, ktoré sa preliečili a v
súčasnosti prežívajú obdobie, keď sú mimo liečby- mimo
nemocničných priestorov.
MŠ je známa tým, že je otvorená aj pre deti s rôznymi
znevýhodneniami. Chcú, aby tieto deti vyrastali v kolektíve medzi
zdravými deťmi a aby sa v ňom cítili rovnocenné. Do ich vzdelávania
chcú zapojiť rehabilitačné molitanové zostavy na cvičenie a ďalšie
edukačné pomôcky zamerané na rozvoj motoriky rúk. Tieto môžu viac
pomôcť práve našim deťom s poruchami sluchu, poruchami reči a
motoriky. Zostava je flexibilná a umožňuje deťom zapojiť svoju
fantáziu a vytvoriť z nej napr. raketu, auto.. a mnoho iných
kombinácií. deti pri týchto hrách môžu pohybom a vizuálne riešiť
úlohy, do ktorých by sa pri tradičnom spôsobe výučby typu "otázkaodpoveď" ešte nedokázali zapojiť, hoci úlohy chápu, len inými
zmyslami.
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Cieľom projektu je predmet Telesná výchova ako prevencia proti
obezite a drogám, na zabezpečenie zdravého životného štýlu.
Realizáciou pohybových aktivít budú smerovať: k celkovému rozvoju
organizmu detí, k zlepšeniu činnosti pohybového aparátu, činnosti
vnútorných orgánov a centrálnej nervovej sústavy dieťaťa. Prispejú
tým výrazne k rozvoju morálne- vôľových vlastností a k osvojeniu
pohybových návykov detí.
Projekt Zvuky-rytmy-slová je zameraný na muzikoterapeutickú činnosť
v školskom roku 2011/2012. Chceme docieliť zvýšenie úrovne a
dostupnosti muzikoterapeutických služieb po kvantitatívnej aj
kvalitatívnej stránke. Kvalitatívne chceme pozdvihnúť hudobné a
technické vybavenie terapeutickej herne. Po stránke kvantitatívnej
plánujeme rozšíriť okruh detí, ktorým muzikoterapiu poskytujeme. Na
muzikoterapeutických stretnutiach sa zatiaľ vystriedalo 17 detí. V
septembri 2011 chceme vytvoriť druhú školskú muzikoterapeutickú
skupinku. Pri zvyšujúcom sa počte detí v muzikoterapii, vzniká
potreba vyškoliť k tejto práci ochotných dobrovoľníkov. Preto je
súčasťou projektu vzdelávací seminár, ktorý bude rozvíjať zručnosti
dobrovoľníkov v oblasti využitia hudby v práci s deťmi v neformálnom
vzdelávaní. V rámci projektu prebehne víkendový workshop zameraný
na prácu s deťmi prostredníctvom muzikoterapie.
Projektovým zámerom je vybudovať bezpečné ihrisko a športovisko
pre deti a mladých ľudí s autizmom. Dôsledky postihnutia – autizmu –
značne znemožňujú týmto deťom návštevu bežných
mestských/sídliskových ihrísk, a preto je zámerom tohto projektu
aspoň trochu prispieť k rovnosti šancí a príležitosti pre všetky deti a aj
deťom s autizmom umožniť pobyt na ihrisku/športovisku, ktoré bude
rešpektovať ich jedinečnosť a špecifické potreby. Projekt je zameraný
na pomoc deťom a mladým ľuďom s autizmom s cieľom skvalitniť ich
život, dopriať im radosť z pohybu, viesť ich k športovým aktivitám, k
možnosti aktívneho tráveniu voľného času pohybovými aktivitami v
bezpečnom prostredí, priniesť im možnosť uvoľnenia v prostredí,
ktoré rešpektuje ich individualitu a špecifické potreby, zvýšiť ich šancu
dosiahnuť maximálny rozvoj svojej osobnosti.
Prostredníctvom kultúrneho programu, výrobkov a tvorivých dielní
odprezentovať rozmanitosť minulosti a historické korene, tradície,
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kultúrne dedičstvo, zvyky a obyčaje Slovenska. Hlavným cieľom
projektu je na princípe participácie mladých handicapovaných ľudí,
ktorí sú do projektu zapojení, začleniť týchto ľudí s nedostatkom
príležitostí do širšieho kontextu európskej spoločnosti. Na základe
poznania minulosti, chce projekt ponúknuť návrat k tradičným
hodnotám. Prostredníctvom stretnutí s ľuďmi s telesným
znevýhodnením z celej Európy pozdvihnúť sebavedomie žiakov a
využiť to na skvalitnenie života súčasného handicapovaného človeka s
nedostatkom príležitostí.
Cieľom projektu je vydanie dvoch čísel časopisu Axis Mundi na rok
2011. Axis Mundi je jediné periodikum venované vedeckému štúdiu
náboženstiev na Slovensku. Časopis Axis Mundi vychádza od roku
2006. Od roku 2008 má štatút odborného časopisu. Jeho náplň tvoria
odborné štúdie, eseje, články venované štúdiu náboženstiev, v
ktorých slovenskí a zahraniční odborníci prezentujú svoje výskumy a
bádania. Časopis je určený nielen pre odbornú verejnosť a študentov
ale má svojich čitateľov aj v radoch širšej verejnosti, záujemcov o
multikulturalitu a históriu. Príspevky do časopisu sú recenzované
internými a externými odborníkmi, čo je zárukou ich odbornej kvality.
Cieľom Nadácie detské kardiocentrum je podporovať všetky aktivity,
vedúce k zlepšeniu starostlivosti o deti so srdcovo-cievnymi
ochoreniami. Dlhodobo podporovaným projektom je organizovanie
detských kardiotáborov. Deti so srdcovými chorobami sa bežných
táborov zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť. Program tábora
je pripravený a uspôsobený ochoreniam konkrétnych detských
účastníkov a je dozorovaný kardiológom.
Elá hop do múzea! Alebo prechádzka po Apponyiho paláci trochu inak
je program dlhodobého charakteru, ktorý zábavnou formou
sprevádza návštevníka po múzeu historických interiérov, ktoré sídli v
Apponyiho paláci. Ide o divadelné etudy vložené do prehliadky
múzea. Je určená pre deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov, rodičov,
starých rodičov, bežnú verejnosť, učiteľov dejepisu a výtvarnej
výchovy základných škôl.
Projekt OZ Partia "Čierna- červená- biela alebo most cez farby" je
komplexný projekt vytvorenia celovečerného programu, ktorého
náplňou budú choreografie so zameraním na rómske etnikum. To
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všetko nielen prostredníctvom tanečného predstavenia, ale aj
terénneho výskumu priamo s rómami v osadách východného
Slovenska.
Dlhodobým zámerom projektu Pax Christi Slovakia je šíriť a
propagovať slovenskú zborovú tvorbu v jednotlivých regiónoch
Slovenska a poukazovať tak na bohatú tradíciu v tejto kultúrnej
oblasti. Účelom je diverzifikovať ponuku kultúry v komerčnom
prostredí a to hlavne v obciach a mestách kde nesídlia profesionálne
hudobné telesá. Prínosom projektu je predovšetkým šírenie hudobnej
kultúry a udržanie kontinuity koncertného života.
Projekt Katarínka sa už sedemnásty rok zaoberá konzerváciou ruín
kláštora sv. Kataríny formou dobrovoľníckych aktivít. Počas
tohtoročnej sezóny sa snaženie upriamuje na dokončenie konzervácie
severnej fasády veže kostola, na konzerváciu víťazného oblúka, na
archeologický výskum a na kresanie trámov, ktoré budú niesť podlažia
budúcej rozhľadne v historickej veži. všetky práce, súvisiace s
konzerváciou ruiny, prebiehajú podľa možností čo najautentickejšie,
tzn. snažíme sa dodržať postupy, techniky a materiály, ktoré pri
stavbe používali naši dávni predchodcovia.
Letný pobyt pre náhradné rodiny prináša možnosť vzdelávania sa pre
náhradných rodičov- odborné bloky na pobyte budú zamerané na
ukážky terapií pre náhradné rodiny, aby si mohli vybrať terapiu, ktorá
by im vyhovovala. Je to jedna z možností, ako pomáhať náhradnej
rodine, ktorá sa ocitne v kríze, ale aj možnosť prevencie pred krízovou
situáciou. Letný pobyt má aj preventívnu funkciu, pomáha
predchádzať problémom, rodičia majú bezpečný priestor na riešenie
svojich problémov a zároveň môžu spolu s deťmi trávať voľný čas.
Projekt Adoptuj si starých rodičov reaguje na potrebu upevnenia
medzigeneračných väzieb a vzťahu k seniorom ako k marginalizovanej
sociálnej skupine, predovšetkým k seniorom v Zariadeniach pre
seniorov a v Domovoch sociálnych služieb. Hodnoty a skúsenosti
staroby sú obohacujúce aj pre ľudí strednej a mladej generácie. Preto
je cieľom projektu prostredníctvom zaškolenia dobrovoľníkov
realizovať dlhodobý dobrovoľnícky program zameraný na sociálnu
prácu so seniormi. Účastníci projektu po absolvovaní vzdelávacieho
programu budú raz týždenne v priebehu minimálne jedného roka
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Nadácia MEMORY

tráviť čas s vybraným seniorom – pri návštevách, spoločných
rozhovoroch, prechádzkach.
Projektom- vzdelávacou akciou- kynologickou ukážkou, chcú prispieť k
uvedomeniu si ľudí, že sa stávajú zodpovednými za svojho psa voči
spoločnosti i zvieraťu samému už od momentu, keď si ho vezmú
domov. Tým chcú predísť tomu, aby sa napĺňali psie útulky z titulu
zlého ľudského rozhodnutia a taktiež ukázať, že pes sa nerodí zlýzlým sa stane neadekvátnym prístupom človeka, či už úmyselne alebo
neúmyselne. Hlavným prínosom tejto aktivity bude ukázať deťom
predškolského veku, čo všetko obnáša mať doma psa a predstavenie
športovej kynológie formou zážitku a hry, ktorá je deťom vlastná a
ľahko zapamätateľná.
Spevácky zbor Apollo sa zameriava prevažne na interpretáciu
sakrálnej zborovej tvorby, ale súčasťou repertoáru sú aj ľudové piesne
v zborovej úprave. Zároveň sa aktívne podieľa na uvádzaní súčasnej
zborovej tvorby. Spevácky zbor Apollo v sezóne 2011/2012 okrem
koncertných aktivít a okrem účasti na hudobných festivaloch plánuje
naštudovať a koncertne uviesť skladbu Requiem od súčasného
slovenského hudobného skladateľa Pavla Kršku. Súčasne túto skladbu
pre organ, sóla a dva zbory vydajú na CD.
Zámerom projektu je uskutočnenie 1.Medzinárodného
mládežníckeho tábora Novohrad-Nógrad geoparku v júli tohto roku.
Hlavným zámerom tábora je šírenie osvetových aktivít geoparku,
zvýšenie enviromentálneho a kultúrno-historického povedomia
účastníkov a individuálnych záujemcov a dôkladnejšie spoznanie
hodnôt životného prostredia, v ktorom žijú. Tábor je určený pre
žiakov druhého stupňa a pedagógov.
Projektovým zámerom je vybudovať ARTE centrum, ktoré budú
využívať deti ZŠ, MŠ, s mentálnym či fyzickým postihnutím, počas
víkendov a prázdnin aj celé rodiny. Projekt je zameraný na pomoc
deťom zo sociálne slabších rodín s cieľom skvalitniť ich život, podporiť
zdravý rast ich sebavedomia a to možnosťou vyjadrovať sa umelecky
bez strachu z hodnotenia, ukázať skrytý talent, pracovať s kvalitným
materiálom, hovoriť o, ale aj eliminovať smútok z nedostatku,
výsmech, strach, frustráciu. Mať priestor na tvorbu, hru a relaxáciu.
Zámerom projektu "Večne živé spomienky" Nadácie Memory je

Ing.
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poskytnúť ľuďom s Alzheimerovou chorobou novú formu terapie,
ktorá je založená na stimulácii spomienok a návykov uložených v
dlhodobej pamäti, a to formou pravidelných skupinových stretnutí
pacientov a ich príbuzných. Reminiscenčná terapia využíva dlhodobú
pamäť pacienta, ktorá pri tomto ochorení ostáva zachovaná, a cez
jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje.
Projekt je určený pre deti na MŠ Felcánovej ulici. Zahŕňa kúpu skriniek
na osobné veci v chodbovej časti v škôlke, nakoľko sú vo veľmi zlom
stave- majú už 30 rokov. Škôlka sa zameriava na zdravý životný štýl a
týmto projektom by chceli zútulniť aj vnútorné prostredie škôlky.
Projektom "Snoezelen" chceme dovybaviť multisenzorickú miestnosť
snoezelen v Spojenej škole, poskytovať pravidelné terapie žiakom
školy, klientom CŠPP a deťom MŠ v Vranove a okrese. Nákupom
ďalších senzorických výrobkov zabezpečíme kvalitnejšiu a
efektívnejšiu terapiu a stimuláciu viacerých zmyslov nielen u detí s
ťažkým zdravotným postihnutím ale aj u zdravej populácie.
Cieľom projektu je vytvoriť a zlepšiť podmienky prípravy najmenších
športovcov- škôlkárov tak, aby sa prilákali deti vo veku 4 až 6 rokov ku
zdravému pohybu, k všestrannosti, k športovaniu. Atletická škôlka je o
vedení detí vo veku 4-6 rokov hravou formou k vytvoreniu
pozitívneho vzťahu k pohybu, tak aby sa vytvorili dobré základy pre
telesný rozvoj. Zámerom projektu je nakúpiť nové športové náradie a
náčinie, ktoré je špeciálne určené pre aktivity detí.
Náš projekt Katarínka sa už 17-ty rok sústreďuje na záchranu ruín
kostola a kláštora sv. Kataríny formou dobrovoľníckych aktivít,
zameraných nielen na konzerváciu objektu pod dohľadom
odborníkov, ale aj na výskum, spoznávanie prírody, histórie a na
vytvorenie priestoru pre mladých ľudí na sebarealizáciu, neformálne
vzdelávanie sa a aktívny oddych formou užitočnou pre seba
i ostatných. Projekt je realizovaný spôsobom letných táborov, počas
ktorých mladí ľudia vo veku od 17 rokov pracujú na obnove národnej
kultúrnej
pamiatky
(murovanie,
škárovanie,
pomoc
pri
archeologickom výskume,...).Ciele projektu sa odvíjajú od snahy
zakonzervovať národnú kultúrnu pamiatku, spoznať jej dejiny, okolitú
prírodu a súčasné okolie.
Ide o nový, pilotný projekt, novozaloženého občianskeho združenia
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Dobré srdcia hľadajú..., ktorého vznik podnietili štyri organizácie na
popud jedného z medializovaných prípadov uneseného maloletého
slovenského občana Adama Azaba do Egypta. Zámerom projektu je
konkrétna pomoc konkrétnym matkám a deťom z medzinárodných
vzťahov, ktoré sú vystavené uneseniu dieťaťa do cudziny partnerom,
alebo odlúčeniu od dieťaťa a jeho odobratím do cudziny v dôsledku
jednostranných rozhodnutí súdov. Ide o pomoc formou právneho
poradenstva a psychickej podpory, učeniu sa k svojpomoci. Zámerom
projektu je zároveň aj presadenie systémových zmien v účinnej
pomoci, lobing na slovenskú diplomaciu, europoslancov a slovenskú
súdnu moc, ale aj osvetová kampaň, ktorá bude prvýkrát verejnosť a
najmä mladých ľudí upozorňovať na nutnosť znalosti rizík a rodinných
zákonov v európskych a najmä mimoeurópskych krajinách, ale so
snahou zachovať multikulturálny dialóg.
Cieľom projektu je prostredníctvom výstavby novej voliéry zvýšenie
kapacity rehabilitačnej stanice v Ratnovciach v okrese Piešťany. Do
tejto rehabilitačnej stanice sú privážané živočíchy z celého západného
Slovenska. Stanicu prevádzkuje spoločnosť Havran. jej pracovníci
zabezpečujú zber živočíchov, potrebné veterinárne vyšetrenia a
následnú odbornú starostlivosť v rehabilitačnej stanici. Vďaka
zvýšeniu kapacity stanice bude možné poskytnúť profesionálnejšiu
staroslivosť hendikepovaným chráneným živočíchom. Mnohé z nich
budú po úspešnej rehabilitácii vypustené do voľnej prírody.
Zámerom projektu je realizácia prestavby sociálnych zariadení na
nefrologickej časti I.internej kliniky UNM. Výsledkom bude výrazné
zlepšenie zdravotnej starostlivosti a komfortu pacientov,
hospitalizovaných na tomto oddelení. Súčasný stav sociálnych
zariadení je nevyhovujúci. Prestavba zabezpečí pre pacientov
bezbariérový prístup k sociálnym zariadeniam a zvýši sa bezpečnosť.
Cieľom projektu je skvalitniť služby poskytované klientom, a to
konkrétne práce práčovne. Vybavenie práčovne, ktoré bolo zakúpené
pri uvedení zariadenia do prevádzky, je už veľmi poruchové a ďalšia
oprava je nerentabilná. Zakúpením novej automatickej práčky, sušičky
a ďalšieho vybavenia práčovne bude zabezpečené včasné plnenie
služieb prer klientov Domova- penziónu pre dôchodcov Hontianske
Moravce.

11zam062 Krištofíková
Silvia

Základná škola s materskou
školou

500

11zam063 Javornická Anna

Neinestičný fond Cukrovka

800

11zam064 Bírová Katarína

ČINČIN

800

11zam065 Bergnacht Zora,
Ing.

Fenestra

900

Zámerom projektu je skvalitniť podmienky na vzdelávanie detí a
žiakov ZŠ a MŠ vo všetkých obsahových celkoch školských
vzdelávacích programov. Učebné pomôcky, ktoré sa plánujú zakúpiť,
otvoria deťom a pedagógom ďalšie možnosti v modernizácii
edukačných aktivít. Vzhľadom na to, že sa jedná o kvalitné učebné
zdroje s dlhodobou možnosťou využívania, predpokladá sa vysoká
efeltivita v počte detí, pedagógov a tried, ktoré ich budú používať.
Cukrovka je zdanlivo neviditeľná a preto veľmi zákerná choroba, ktorá
v súčasnosti prerástla do epidemických rozmerov. Projekt chce
podporiť aktivity Neinvestičného fondu Cukrovka, ktoré sú zamerané
na liečbu cukrovky. Finančné prostriedky budú využité na nákup
materiálov a chemikálií potrebných pre riešenie tohto projektu a na
propagačné a vzdelávacie aktivity smerom k tým, ktorých sa cukrovka
týka.
Projektom sa o.z. ČIN ČIN snaží o zachovanie kultúrnych hodnôt
domáceho prostredia a za pomoci detského folklórneho súboru
SÍLEŠÁNEK, ktorého členom sú deti a žiaci ZŠ a MŠ vo Vinodole, šíriť
tieto kultúrne bohatstvá, typické pre daný región, na celoslovenskej a
medzinárodnej úrovni. Základom projektu je zozbieranie folklórnych
materiálov typických pre daný región, vyhotovenie zvukovej nahrávky
pôvodných ľudových ľudových piesní, vypracovanie štúdie o domácich
ľudových krojoch a ich následné zhotovenie pre detský folklórny
súbor, ktorý bude naše miestne kultúrne bohatstvo prezentovať
prostredníctvom svojich vystúpení širokej verejnosti.
Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je jednou z
najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv žien na svete.
Zároveň je to závažný celospoločenský problém.. Predkladaný projekt
je zameraný na podporu a posilnenie občianskej angažovanosti
mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách. Hlavnou
aktivitou projektu, ktorou plánujeme mladých ľudí na Slovensku
osloviť, je vyhlásenie súťaže o najlepší plagát, video spot a najlepšiu
fotografiu s vyjadrením odmietavého postoja k násiliu páchanému na
ženách a na podporu dodržiavania ľudských práv žien zažívajúcich
násilie v intímnych vzťahoch a ich detí. Takýmto spôsobom sa mladí
ľudia môžu tvorivým spôsobom priamo zapojiť do aktivít tohtoročnej
kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

11zam066 Jablonický
Michal

Regionálne centrum
Sloboda zvierat Piešťany

500

11zam067 Mlynár Miloslav

Domov sociálnych služieb
profesora Karola Matulaya
pre deti a dospelých

1045

11zam068 Fabianová
Miroslava

Občianské združenie BChZ

800

11zam069 Sobihardová
Ľubica

Základná škola

600

11zam070 Ľochová
Martina, Mgr.

Rodičovská združenie pri
MŠ Palkovičova 11, o.z.

1000

Zámerom projektu je použiť finančné prostriedky na účely čipizácie,
sterilizácie/kastrácie, nakoľko veterinárna starostlivosť a čipovanie sú
jednou z najdôležitejších a taktiež najpreukázateľnejších činností,
ktoré sú náplňou a poslaním Piešťanského útulku. Ten sa stará o
túlavé zvieratá, prešlo ním už asi 6tisíc zvierat, z ktorých väčšina bola
umiestnená v nových domovoch alebo sa vrátila k pôvodným
majiteľom.
DSS profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých pripravuje v
rámci podpory zdravia a integrácie ľudí s mentálnym znevýhodnením
"3. ročník plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti ľudí s
mentálnym znevýhodnením". Plavecké preteky celého bratislavského
kraja obsahujú zložky uplatnenia, integrácie, nadväzovania nových
kontaktov s ľuďmi s podobným hendikepom ako aj s intaktnou
populáciou.
Jednou z významných aktivít Bratislavského chlapčenského zboru je
prezentácia slovenskej zborovej tvorby a vokálnej školy v zahraničí.
Teleso vyhľadáva kontakty s chlapčenskými zbormi v Európe i zámorí,
pestuje výmenné aktivity, zúčastňuje sa prehliadok a festivalov, aby
upozornilo na tvorbu našich hudobných skladateľov. Podobné
zborové stretnutie sa uskutoční 8.-11.9.2011 vo Wiesbadene.
Hostiteľom a usporiadateľom bude Wiesbadenský chlapčenský zbor.
Spoločnou témou je sakrálna európska zborová hudba.
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality stravovacích návykov detí.
Cieľom je zlepšiť stravovacie návyky detí formou netradičných
vyučovacích hodín v školskej kuchynke. V priebehu projektu si deti
nielen teoreticky, ale hlavne prakticky osvoja základy zdravého
stravovania. Nutným predpokladom realizácie projektu je obnovenie
a doplnenie materiálno-technického vybavenia školskej kuchynky tak,
aby vyučovacie hodiny splnili svoj účel. Týmto projektom chcú
podporiť zdravý životný štýl všetkých žiakov a bojovať proti obezite.
Cieľom projektu je vytváranie návykov smerujúcich k zdravému
životnému štýlu, ochrane a podpore zdravia a vytvorenie základného
predpokladu pre prevenciu detských civilizačných ochorení. Zámerom
je rekonštrukcia múra a jeho pretvorenie na moderný, bezpečný zdroj
zábavy s edukačnou funkciou. Múr sa magnetickým a tabuľovým
náterom využije na kreslenie a vzdelávaciu činnosť a po nainštalovaní

11zam071 Boledovičová
Katarína

Spolok rodičov detí v MŠ
v Blatnom

330

11zam072 Mikulecká
Martina, Mgr.

OZ Kuchynčáček pri MŠ
Kuchyňa

330

11zam073 Pestúnová Lucia

Slovenská rada
rodičovských združení Rodičovské združenie pri
MŠ

800

11zam074 Šalingová
Andrea

Denné rehabilitačné
centrum Včielka, n.o.

1000

hracích segmentov budú mať deti možnosť rozvíjať svoj prirodzený
pohyb.
Cieľom projektu je materiálne dobudovanie prostredia, v ktorom
dieťa bude vyrastať a ku ktorému patrí všetko, čo ho obklopuje,
predovšetkým predmety, s ktorými prichádza do styku a ktoré
používa. V tvorivom, esteticky vhodnom prostredí môžu pedagogické
pracovníčky cielene pôsobiť na komplexný osobnostný rozvoj detí.
Zariadenie triedy, šatne a umyvárky nábytkom umožní uspokojiť
dopyt rodičov po umiestnení detí do MŠ, v prostredí a podmienkach
zodpovedajúcich súčasným moderným požiadavkám na kvalitné
predprimárne vzdelávanie.
Dôvodom realizácie tohto projektu je zvýšenie bezpečnosti a ochrany
detí pri hrách v priestoroch dvora MŠ, a to doplnením bezpečnostnej
podlahy k už osadeným prvkom. Podlaha zvyšuje bezpečnosť pri hre,
tlmí údery a nárazy pri pádoch. Dvor je okrem iného zariadený
domčekom so šmykľavkou a dvojhojdačkou, pri ktorých je potrebné
zvýšiť bezpečnosť pri hre. Preto je zámerom projektu doplnenie dvora
o bezpečnostnú podlahu, ktorá má protišmykový a vodopriepustný
povrch, je odolná voči poveternostným vplyvom a opotrebeniu, má
dlhú životnosť bez nákladov na údržbu, trvale rovnomerný povrch a je
zdraviu nezávadná.
Cieľom projektu je zabezpečenie zaujímavých a príťažlivých výchovnovzdelávacích aktivít pre deti MŠ na Limbovej ulici v Trnave. Zámerom
je podpora a rozvoj tvorivosti detí, návšteva kultúrnych podujatí,
upevňovanie pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi, vytváranie
vzťahu k prírodným hodnotám, výlety do prírody s učiteľmi a rodičmi,
ktoré často nie sú pre deti zo sociálne slabších rodín vyrastajúcich na
sídliskách samozrejmosťou.
Zavedenie novej metodiky práce s postihnutými deťmi od doktorky
Marie Montessori skvalitní vzdelávanie a rozvoj detí s
diagnostikovaným ochorením DMO. Na zavedenie tejto metodiky do
celodenného rehabilitačného centra VČIELKA je potrebné prizvať do
spolupráce externú montessori pedagogičku a dokúpiť upravené
pomôcky pre deti. Projekt by sa mal v centre realizovať od mája 2011
do novembra 2011, pričom prípravná fáza prebehla vo februári-marci
2011.

11zam075 Bágeľ Juraj

Združenie STROM

800

11zam076 Nitschneider
Petra

Baseballový klub žiaci
Tupolevova, o.z.

330

11zam077 Frčo Peter

Školský volejbalový klub
Bilíkova, Dúbravka

330

11zam078 Šarlay Jozef

Súkromná ZŠ

800

11zam079 Šotník
Thomsonová
Martina, Ing.

MŠ Estónska 3 s
elokovanými triedami v
objekte MŠ Podzáhradná 1

500

Projekt je zameraný na podporu nových, aj rokmi overených,
podporných aktivít Združenia STROM zameraných na prácu s mladými
ľuďmi so záujmom o matematiku a informatiku ako aj na učiteľov
venujúcich sa takýmto mladým ľuďom. V rámci projektu prebehnú 2
pobytové akcie a tiež inštruktážne aktivity k matematickej a
informatickej olympiáde.
Zámerom projektu je revitalizácia športového areálu na ZŠ
I.Bukovčana, ktorá obsahuje multifunkčné ihrisko, ktorého prevažná
časť je už vybudovaná. Súčasťou plánu je aj výstavba streetballového
ihriska, ktorého výstavbu by mal podporiť tento projekt. Ihrisko bude
využívané ZŠ a širokou verejnosťou.
Tento klub sa zameriava na vyhľadávanie a výchovu športovotalentovanej mládeže v regióne BA a okolie. Prostredníctvom
rozvojových aktivít, športových podujatí a výchovno-vzdelávacích
programov vytvára každoročne priestor pre organizáciu projektov,
ktorých cieľom je podporiť a priviesť deti a mládež k športu a
pohybovej aktivite. Cieľovou skupinou sú deti od 10 do 14 rokov.
Projekt je rozdelený do 2 etáp: 1. denný tábor a 2. športové
sústredenie. Cieľom je tiež vybudovať u detí správny a zdravý postoj k
otázke užívania návykových látok a oboznámiť deti s problematikou
nebezpečenstva dopingu.
Zámerom projektu je zvýšiť čitateľskú gramotnosť žiakov 5.ročníka a
zároveň podnietiť záujem o čitateľskú gramotnosť žiakov 1.ročníka
prostredníctvom knihy Malý princ v prostredí nočnej školy i
hvezdárne. Medziročníkový vzťah je zvolený preto, aby žiaci získali
zručnosti nielen od učiteľa ale aj od starších detí. Samotná zručnosť
čítať je predpokladom úspechov v škole i v ďalšom živote. Aktivity sú
zvolené tak, aby si žiaci hravou formou osvojovali a zvýšili zručnosti
pre získanie čitateľskej gramotnosti. Financie budú využité na
občerstvenie, knihy, kancelárske potreby, CD, DVD, odmeny a vstup
do hnezdárne.
Cieľom projektu je podporiť MŠ Podzáhradná 1 pri zveľadovaní
školského areálu. Plánujú zakúpiť a osadiť kríky a stromčeky okolo
plota a nahradiť staré kovové preliezky novými drevenými.
Motiváciou pre realizáciu projektu je snaha zlepšiť prostredie dvora
MŠ, kde často organizujú športové súťaže. cieľom je skvalitniť

športovo-pohybovú prípravu detí predškolského veku, všestranne
rozvíjať telesnú zdatnosť so zameraním sa na rozvoj špecifických
pohybových schopností.

