Podporené projekty zamestnaneckého programu „Dobre srdce“ 2012
Číslo
projektu

2012zam001

Predkladateľzamestnanec

Henrieta
Mičíková

Podporená
organizácia /
jednotlivec

Rodičovské
združenie pri
Základnej
umeleckej škole
Jána Levoslava
Bellu

Podporená
suma

200,00 €

2012zam002

Miroslava
Fabianová

Občianske
združenie BChZ

200,00 €

2012zam004

Richard
Žoldoš

Plamienok n.o.

1 000,00 €

Rastislav
Adamčák

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

200,00 €

2012zam005

Obsah projektu
Projekt, v rámci ktorého sa uskutoční koncert v Bosne a
Hercegovine v roku 2012 bude reprezentovať mesto
Liptovský Mikuláš, ako aj Slovensko s dôrazom na
zachovanie kultúrnych hodnôt umeleckej tvorby orchestra.
Okrem účinkovania na Liptove, v Banskej Bystrici, Nitre,
Bratislave, orchester úspešne účinkoval v Českej
republike, Slovinsku, Francúzsku, Chorvátsku a v Bosne a
Hercegovine. Súbor vydal niekoľko CD zo svojich
vystúpení, účinkoval v STV a Slov.rozhlase.
Práve v posledne menovanej krajine už 10 rokov
orchester spolupracuje so súborom zo Struga Gorica,
okres Čapljina, ktoré v blízkosti pútnického miesta
Medžugorie. V tomto neformálnom umeleckom vzťahu
splupráca slúži ako príklad mierovej splupráce
veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Miroslav Mojžita.
Bratislavský chlapčenský zbor má tento rok potvrdenú
účasť na Medzinárodnom zborovom festivale vo Švédsku
v termíne 15.-21.10.2012. Medzinárodný zborový festival
ponúka prezentáciu vokálneho umenia a kultúry
jednotlivých krajín. Na festivalových koncertoch prednesie
každé teleso tvorbu skladateľov vlastnej krajiny a
naštuduje skladby podľa požiadaviek festivalu.Zámerom
festivalu je zoznámiť účastníkov festivalu a návštevníkov
koncertov s tvorbou skladateľov Európy a zámoria s
dôrazom na súčasnú tvorbu. Jednou z hlavných myšlienok
festivalu je spoznávanie sa navzájom, medzinárodné
priateľstvo, otvorenosť voči partnerom, spolupráca,
radosť. Projekt je určený širokému spektru poslucháčov a
návštevníkov festivalu zo Švédska a zároveň účastníkom
festivalu - speváckym zborom z Európy aj zámoria.
Švédsko ako mekka zborového spevu a krajina s vysokou
vokálnou kultúrou má zaujímavú a mnohoročnú tradíciu v
usporadúvaní podobných udalostí. Sú bohato
navštevované.
Na poukázanie dane tejto neziskovej organizácii, v
predmetnej oblasti - detský hospic nieje potrebné
vypracovávať špeciálne projekty. Akákoľvek finančná
pomoc pre organizáciu Plamienok bude isto vítaná a
nápomocná.
Cieľom projektu je rozvoj vedeckých a technologických
zručností a tvorivého myslenia školopovinnej mládeže,
prehlbovanie jej vzťahu k prírodnému prostrediu, osobitne
k mokradiam a ich ekosystémom ako významným
zložkám krajinnej štruktúry a zlepšovanie schopností
práce v kolektíve. Ciele sa budú napĺňať prostredníctvom
súťaže „Hľadaj vážku!“, ktorá bola po technickej stránke
pripravená v minulom roku v rámci projektu „Vážky v
našom okolí – príprava súťaže pre školy“ a v tomto roku
naosto odštartovaná.
Súťaž bude prebiehať počas celej vegetačnej sezóny
2012. Zapojiť sa do nej budú môcť skupiny
školopovinných detí a mládeže pod vedením dospelých
osôb, učiteľov, rodičov a pod. Aktivity projektu budú
zamerané na propagáciu súťaže, správu jej online
prostredia. Celá súťaž prebieha v rámci stránky
www.vazky.sk

2012zam006

Ing. Denisa
Donková

Aktívny vozík

500,00 €

2012zam007

Ing. Marek
Károlyi

Miestny klub
agility TATRY
Poprad

300,00 €

2012zam008

Matej Bobály

Spoločenstvo
Hrubáci

500,00 €

“Slovensko 2012” je svojim zameraním jedinečný projekt,
ktorý ponúka prežiť rodinám s postihnutým členom
výnimočné dni, vyplnené zaujímavým a užitočným
programomV pokojnom horskom prostredí môžu účastníci
okrem načerpania fyzických i psychických síl spoznať
nových ľudí, nadobudnúť nové skúsenosti a neoceniteľné
rady. Vybraná lokalita i zvolený program pôsobia
preventívne i terapeuticky na zdravotný stav
zúčastnených. Pripravená je diskusia s pracovníčkami z
ÚPSVaR a obchodnými zástupcami firiem s
kompenzačnými pomôckami, návšteva unikátnej
Čiernohronskej železničky a lesníckeho skanzenu v
Čiernom Balogu, ako aj prehliadka Bystrianskej jaskyne,
ktoré predstavujú vzácne kultúrne bohatstvo.
Získaním finančnej podpory od Tatrabanky sa otvoria
možnosti väčšej podpory sociálne slabších rodín, pre
ktoré je zvyčajne finančná náročnosť prekážkou pri
absolvovaní rekondično-oddychového pobytu pre celú
rodinu. Týmto rodinám sa preto prispieva na pobyt i
finančne, zdravotne postihnutí majú pobyt hradený OZ
Aktívny vozík v plnej výške.
MKA Tatry Poprad – je občianske združenie venujúce sa
kynológii, konkrétne športu agility, čo je koordinovaná
práca človeka a psa, ktorá vedie k prekonaniu parkúru
zloženého z prekážok v určenom poradí, v čo najkratšom
čase. Toto sa dosiahne v prvom rade vybudovaním
úžasného vzťahu psovoda so svojím psíkom na základe
pozitívnej motivácie. Klub vychoval množstvo skvelých
pretekárov, ktorí hájili nie len farby klubu, ale aj našej
krajiny. Najväčším úspechom je 2. miesto na MEJ v Jičíne
v roku 2004, účasť na MS 2006 v Baseli, 2. miesto na
MSR v roku 2011 a mnohé ďalšie umiestnenia na
národných i medzinárodných súťažiach.
V rámci tohto projektu chceli získať prostriedky na obnovu
prekážok, ktoré sa používaním opotrebovávajú a zároveň
vymenili tie, ktoré už nevyhovujú reglementu
vychádzajúceho z FCI Medzinárodná kynologická
federácia. Na poslednom zasadnutí ASKA : Asociácia
slovenských klubov agility sa prijalo za záväzné použitie
len takých prekážok, ktoré zodpovedajú medzinárodným
normám a to od 1. 1. 2013. V klube bolo potrebné
pozmeniť priveľa prekážok, čo bez pomoci nebolo v ich
silách.
Finančné prostriedky umožnili pokračovať v aktivitách
klubu, z čoho má prospech celá spoločnosť – deti a
mládež vyrastajú pod dozorom skúsených trénerov,
budujú si pozitívny vzťah k zvieratám a naučia sa
cieľavedomému a trpezlivému postupovaniu k vytýčenému
cieľu. Seniorov udržuje v dobrej nálade, bez zbytočných
depresií, zlepšuje ich fyzické a psychické zdravie.
V prípade poskytnutia finančných prostriedkov chce klub
realizovať najnutnejšie doplnenie prekážok pred MSR v
agility 2012 vo Veľkom Slavkove, ktoré sa budú konať 1.
9. – 2. 9. 2012, zvyšok by chceli doplniť do nasledujúcej
sezóny v roku 2013.
Cieľom projektu je prostredníctvom projektových aktivít
integrovať, začleniť deti z dvoch rozdielnych sociálnych
skupín do jedného táborového spoločenstva počas
Letného tábora v Jedlinách a tak prispieť k odstraňovaniu
bariér medzi dvoma odlišnými sociálnymi skupinami v
reálnej spoločnosti.
Prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré bude

2012zam009

2012zam010

Zuzana
Tillingerová

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím v
Slovenskej
republike (ZPMP
v SR)

1 000,00 €

Katarína
Suchóňová

Materská škola
Ul. Dr. Janského
č.8 , Elokované
triedy
Sládkovičova
č.1

200,00 €

mať formu hier, tvorivých dielní a diskusie, a praktickým
demonštrovaním zdravého životného štýlu je cieľ prispieť
k búraniu predsudkov a nedôvery a k vytváraniu
tolerantných a priateľských vzťahov.
Projekt bol zameraný na tieto dve sociálne skupiny:
- skupina detí s nedostatočným sociálno-ekonomickým
zabezpečením z Coburgovej ulice,
- skupina detí s primeraným sociálno-ekonomickým
zabezpečením zo sídliska Družba.
Aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie a prípravu
skupiny osôb s mentálnym postihnutím tak, aby svoje
práva poznali, vedeli obhajovať a poznali aj spôsoby a
metódy, ako ich uplatňovať v praxi. Obsah projektu je
koncipovaný predovšetkým v súlade s Článkom 12
Rovnosť pred zákonom Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Druhú časť projektu tvorí
odborná pomoc rodičom, ktorí zohrávajú dôležitú a
aktívnu rolu pri presadzovaní ľudských práv svojich detí.
Platné legislatívne dokumenty sú doposiaľ prístupné len
vo forme, ktorá je ľuďom s mentálnym postihnutím ťažko
zrozumiteľná, preto pokiaľ chceme, aby vedeli, na čo majú
právo a najmä ako reagovať v rôznych situáciách, je
potrebné obsah vzdelávania prispôsobiť ich možnostiam a
spomínané legislatívne dokumenty pretlmočiť do jazyka,
ktorý je pre nich zrozumiteľný. K lepšiemu pochopeniu
môžu výrazne napomôcť aj modelové situácie, ktoré si
budú môcť ľudia s mentálnym postihnutím vyskúšať ako
účastníci vzdelávacieho kurzu. Projekt sa zaoberá i
skvalitnením práce lektorov a poradcov a to konkrétne
spracovaním odborného poradenského manuálu.
Informácie a rady, ako postupovať, ako aj príklady dobrej
praxe nájdu rodičia, ale aj široká verejnosť na webovej
stránke ZPMP v SR.
Projekt má za cieľ, za spoluúčasti rodičov, podporovať
správny vývin detí, organizovaním tvorivých aktivít najmä
v exteriéri MŠ. Prostredníctvom projektu je cieľom nájsť
čo najefektívnejšie formy a spôsoby spolupráce s rodinou,
ktoré vyhovujú rodine aj škole. Rodičia sa po dohovore s
učiteľkou môžu zapojiť do činností počas celého dňa. Je
potrebné vytvoriť priestor, kde by mohli rodičia spolu so
svojimi deťmi aj mladšími súrodencami, ktorí ešte
materskú školu nenavštevujú, prípadne staršími stráviť
spoločne čas rôznymi tvorivými aktivitami. Na tento účel
budú využité štyri drevené domčeky, každý s rozlohou
6m2 na školskom dvore, ktoré si vyžadujú menšiu
rekonštrukciu.
Cieľom je:
• Zrekonštruovať drevené záhradné domčeky a odstrániť
nevyhovujúce kovové preliezky, nahradiť novými.
• Vybudovať pre deti MŠ, ich rodičov a súrodencov
vhodné miesto na spoločné pohybové, výtvarné, hudobné
aktivity, súťaže a hry.
• V spolupráci s rodinou rozvíjať a podporovať zručnosti,
spôsobilosti a kompetencie, ktoré vedú k celkovému
rozvoju osobnosti dieťaťa.
• Zainteresovať rodičov do edukačného procesu a života
školy, využívať zručnosti rodičov v rôznych oblastiach, na
obohatenie procesu edukácie.
• Permanentne sa usilovať o zvýšenie úrovne
pedagogických vedomostí a spôsobilostí rodičov a
popularizovať v ich radoch najnovšie poznatky z
pedagogických vied.

2012zam011

Elvíra
Mistríková

Nádej na život

700,00 €

2012zam012

Iveta
Pajunková

Liga proti
reumatizmu Sekcia mladých
reumatikov

500,00 €

2012zam013

Ing. Daniel
Pavlech

Združenie
mariánskej
mládeže

600,00 €

2012zam014

Marek Zeman,
Mgr.

Slovenská
spoločnosť pre
štúdium
náboženstiev

700,00 €

2012zam015

Ján Kudlačák

o.z. Viera a
svetlo

600,00 €

Výsledkom zrealizovaného projektu je ozdravný pobyt pre
cca 14 detí zo socialne slabých rodín, ktoré prešli traumou
onkologických ochorení a lekársky doprovod.
Príspevok na cestovné - celkové cestovné1840,- EUR
Obsah publikácie je poctou novinárskej práci a ochote
jednotlivcov, ktorí dokázali zverejniť svoj príbeh, životnú
skúsenosť s reumatickým ochorením, alebo priblížiť novú
liečebnú metódu.
V rámci projektu sme podporili Ligu proti reumatizmu Sekcia mladých reumatikov, ktorá tento projekt realizuje
tradične od roku 2008 a má ambíciu, aby sa s pocty
KROK stalo prestížne ocenenie pre novinárov.
Zborník bude slúžiť na propagáciu, podporu edukácie,
osvetu a na prevenciu v sociálnej oblasti chorým na
reumu, ako aj širokej verejnosti.
Projekt život bez prekážok je zameraný na pomoc telesne
a mentálne hendikepovaným mladým ľuďom formou
letného pobytového tábora. Tento tábor sa uskutočňuje
pravidelne a sú v ňom zaradené rôzne rehabilitačné,
športové, duchovné, kultúrne a sociálne aktivity s cieľom
zlepšenia kvality života hendikepovanej mládeže.
Účastníci sú primárne zdravotne hendikepovaní mladí
ľudia vo veku od 15 do 25 rokov. Ako dobrovoľníci sa
tábora zúčastnia vybratí mladí, ktorých úlohou bude
asistovať pri základných potrebách hendikepovaných
účastníkov a tiež napomáhať ich sociálnej integrácii so
zdravou populáciou. Tábora sa zúčastnia aj profesionálni
odborníci z oblasti zdravotníctva, psychológie,
pedagogiky, fyziatrie. Nástrojom na zlepšenie kvality
života hendikepovanej mládeže budú rehabilitačné
cvičenia, skupinová práca, výlety, kultúrny program
spojený s tancom, športové aktivity, individuálne
pohovory, tvorivé dielne, spoločný zábavný program so
zdravou mládežou. Hendikepovaná mládež sa už tradične
na tento tábor veľmi teší a spontánne prijíma všetky druhy
organizovaných aktivít.
Z projektu bude mať prínos široká komunita odborníkov a
študentov zaoberajúcich sa štúdiom náboženstiev.
Časopis Axis Mundi
sprístupňuje odborné práce čitateľom, umožňuje odbornú
diskusiu k mnohým teoretickým, metodologickým,
historickým a ďalším
problémom a tiež slúži ako učebná pomôcka pre
študentov religionistiky. Tým, že časopis poskytuje
priestor aj študentským prácam a
umožňuje študentom publikovať v odbornom časopise
povzbudzuje študentov k ďalšiemu vzdelávaniu a
zdravému súťaženiu. Časť
článkov sa venuje popisu existujúcich religionistických
znakov a tým zabezpečuje zachovanie kultúrneho
dedičstva.
Tradičný fašiangový ples hnutia Viera a svetlo prináša
radosť z tanca, hudby a veselej zábavy členom a
sympatizantom hnutia - ľuďom s
mentálnym postihnutím, ich blízkym príbuzným a
priateľom. Ľudia s mentálnym a fyzickým postihnutím,
ktorí sú často odsúvaní na okraj
spoločnosti, sú na tomto plese v centre pozornosti.

2012zam016

Martin
Minarovjech,
Ing.

Občianske
združenie Združenie
rodičov pri ZŠ
M. R. Štefánika

200,00 €

2012zam017

Juraj Okuliar

Terchová pre
všetkých, n.o.

300,00 €

2012zam018

Peter Kubala

Vážka,
občianske
združenie

200,00 €

2012zam019

Ing. Adriána
BÍLIKOVÁ

Plavecký klub
Aqua Senica

200,00 €

2012zam020

Katarina
Boledovicova

Spolok rodicov a
deti Materskej
skoly v Blatnom

200,00 €

Organizácia plesu je zabezpečená tak, aby sa každý, bez
ohľadu na obmedzenia,
mohol plne zapojiť do zábavy - súčasťou plesu sú
jednoduché aktivity, pomoc dobrovoľníkov pri tanci a
ubytovanie do ďalšieho dňa.
Mnohí účastníci sa tešia na ples celý rok a potom naň s
radosťou spomínajú.
Cieľom projektu je rozvoj psychickej i fyzickej osobností
detí v školskom i predškolskom veku, ako i podpora
športových a pohybových aktivít detí na pozadí zblíženia
učiteľov ako každodenných predstaviteľov školy s deťmi a
ich rodičmi, či ostatnými členmi rodiny. Dôležitými
hodnotami sú vytváranie a prehlbovanie spolupatričnosti
ku škole, vzájomná neformálna komunikácia medzi deťmi,
rodičmi a učiteľmi počas súťaží a zápolení v daný deň,
ako aj zdravé súťaženie a podpora sebavedomia detí.
Ukázať novej generácii, že aktívny život je pre ich zdravie
i okolie omnoho prospešnejší ako trávenie času pri
počítačoch, či TV.
Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni sa
každoročne koná v Terchovej už 50 rokov. Pri tejto
príležitosti si projekt kladie za cieľ zorganizovať výstavu
plagátov jednotlivých ročníkov tohto podujatia.
Predloženým projektom je cieľom prispieť k oslavám
jubilea festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Výstava
historických plagátov festivalu doplnená súčasnými
modernými plagátmi zdôrazní 50-ročnú tradíciu festivalu a
zosumarizuje jeho históriu. Aktivitami projektu v tejto
oblasti je vyhľadávanie a akvizícia plagátov, ich
digitalizácia a tlač, vybudovanie výstavy, publikovanie na
internete a organizácia slávnostnej vernisáže.
Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj
psychomotorických kompetencií detí predškolského veku
vhodným materiálnym
vybavením školského dvora. Máme záujem na tom, aby
mali deti na školskom dvore dostatok
možností na rozvoj a uplatnenie prirodzených pohybov,
teda aby na dvore deti našli najmä bezpečné záhradné
náčinie, medzi ktoré
patria hojdačky, šmýkačky, preliezačky, lezecké steny.
Cieľom tak je podporiť tento projekt financovaním nákupu
záhradného náradia,hojdačky a visiaceho mostíka.
Taktiež realizácia projektu počíta so zapojením sa rodičov
formou aktívnej pomoci pri príprave
školského dvora a následnej jeho úpravy. Zrenovované
detské ihrisko bude slúžiť nielen pre potreby detí v 2
elokovaných triedach na
Považskej ulici, ale i pre deti z celého právneho subjektu
Materskej školy na Valovej ulici 40.
Vdnešnej dobe počítačovej dominancie sa málo
pozornosti venuje rozvoju detskej pohybovej aktivity.
Plávanie zlepšuje zdravotný stav detí, kompenzuje ich
psychické zaťaženie, podporuje otužilosť, celkovú
zdatnosť a správne držanie tela. Plavecký pohyb
rovnomerne zamestnáva pohybový aparát človeka,
podnecuje jeho vnútorné orgány k intenzívnej činnosti.
Podporou projektu chceme podporiť pohyb detí a
zabránenie rastúcemu fenoménu obéznych detí.
Cieľom projektu je snaha pomôcť vytvoriť deťom
prostredie ktoré podnecuje deti k estetickému cíteniu, k
váženiu si hodnôt, k inšpirácii skrášľovať svoje okolie,
prostredie v ktorom vyrastajú, v ktorom sa hrajú, v ktorom

2012zam021

Hana Tušová

Združenie
Detského
folklorneho
súboru Klnka

2012zam022

Július Žatko

Spevácky zbor
Apollo

2012zam023

Mgr. Milan Ziff

2012zam024

Lucia

SUN DANCE
ACADEMY, o.z.
Slovenská rada

300,00 €

400,00 €

400,00 €
200,00 €

sa formuje ich vzťah k hodnotám.
Prostredie MŠ môže pozitívne ovplyvňovať osobnosť
dieťaťa, jeho estetické cítenie len vtedy, keď dokáže v
plnej miere uspokojovať jeho psychické, citové a telesné
potreby. Získaním finančných prostriedkov na zakúpenie
ležadiel s matracmi sa vytvoria podmienky pre celkové
estetické prostredie v spálni. Preťažovanie a nedostatok
odpočinku u detí vedie k oslabeniu imunity, k problémom
so sústredením a ďalším problémom.
Projekt „Klnka, Klnka, daj nám slnka“ má podporiť obnovu
detských originálnych krojov. Kedže DFS Klnka absolvuje
ročne viac ako 100 vystúpení doma i v zahraničí,
životnosť krojov je obmedzená a je potrebné ich neustále
obnovovať a dopĺňať, aby mohli jej menší i väčší členovia
naďalej šíriť tradície slovenskej kultúry.
DFS Klnka so sídlom v Dúbravke sa už 34 rokov sa snaží
s niekoľkými odrastenými generáciami detí vytvárať pestrý
repertoár ľudových tancov a spevov, ktorý reprezentuje vo
svete dnes už vysoko cenené kultúrne hodnoty
slovenského ľudového umenia i rozmanitosti jeho
prejavov. Klnka je známa výrazným interpretačným
prejavom založeným na precíznej technike oživenej
spontánnou hravosťou jej členov – detí a mládeže vo veku
od 4 do 18 rokov. Momentálne má vyše 100 členov.
Spevácky zbor Apollo počas svojej vyše pätnásťročnej
histórie ukázal, že je kvalitným hudobným telesom, čo
preukázal úspešnou
účasťou na rôznych domácich i zahraničných festivaloch,
ako aj zlatými pásmami na súťažných festivaloch v Prahe,
Olomouci.
Zameriava sa 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 – okrem iného úspešne uviedol diela od
súčasného slovenského
skladateľa Pavla Kršku – Requiem, Te Deum, Stabat
Mater a aj vďaka programu Dobré srdce uviedol na jeseň
roku 2012 v koncertnom
prevedení skladbu Requiem. V roku 2012 zbor túto
skladbu pre organ, sóla a dva zbory vydal na CD.
Keďže nemá vlastného zriaďovateľa, umožňuje im to
slobodne sa rozhodovať o umeleckom smerovaní a
výbere aktivít, a tak sú
umelecky nezávislí, na druhej strane to znamená nutnosť
plne financovať činnosť a aktivity speváckeho zboru.
Členmi zboru sú
nadšenci, ktorých napĺňa prinášanie radosti ľuďom vo
forme hudobného zážitku. Veľmi im v tomto pomáhajú
prostriedky z poukázaných daní Nadácie Tatra banky
prostredníctvom programu Dobré srdce.
V roku 2012 plánujú pripraviť veľký Benefičný koncert na
podporu Kliniky detskej hematológie onkológie.Benefičný
koncert sa uskutoční v úzkej spolupráci s doc. MUDr.
Emíliou Kaiserovou, CSc., prednostkou kliniky.
Okrem benefičného koncertu plánujú následnú návštevu
Kliniky detskej onkológie a hematológie s Vianočným
pásmom kolied,
ktorým chcú rozžiariť očká detských pacientov.
Finančná podpora detských talentovaných tanečných
párov v spoločenských tancoch a ich letný camp.
Projekt „Pohyb hrou“ začne v školskom roku 2012/2013 a
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jeho cieľom je rozvoj pohybových schopností detí v
Materskej škole na Limbovej.
Telesná výchova je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a
vzdelávania detí v materských školách. Hlavným cieľom je
podpora prirodzených detských činností. Popri
organizovanej, riadenej činnosti je potrebné poskytnúť
deťom dostatok voľnej pohybovej aktivity, ktorá im prináša
radosť a je pre ich zdravý vývoj nenahraditeľná.
Cieľom pohybových aktivít v materskej škole je, aby sa
pohyb pre deti stal ich potrebou v každodennom živote a
pevným návykom i v budúcnosti. Cieľom je výchova k
zdravému životnému štýlu a znižovanie chorobnosti detí,
zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej vybavenosti a
utváranie životných postojov k zdravému životnému štýlu.
Po zakúpení plánovanej zostavy multi-farebných
molitanov rôznych tvarov sa na pravidelnej báze začnú
realizovať v doobedňajších hodinách zábavné hodiny
telesnej výchovy, ktoré výrazne spestria nové variabilné
pomôcky, vďaka ktorým bude cvičenie plné zábavy, hier a
súťaží organizovaných pod vedením pedagógov.
Občianske združenie COUNTRY LIMIT CLUB sa 20 rokov
venuje propagácii slovenských autorských piesní a
vlastnej tvorbe piesní. Výsledkom práce združenia je
pravidelné organizovanie festivalu COUNTRY Jeseň, kde
sa prezentujú autori svojou tvorbou. Súčasťou festivalu je
podpora mladých talentov, ktorá vyústila
v autorskú interpretačnú súťaž s názvom JESIENKA, kde
sa prezentuje pôvodná, dosiaľ nemedializovaná slovenská
detská pieseň. Súťaž prebieha už 3. rok, zúčastňujú sa jej
deti z celej SR vo veku od 6-13 rokov. Projekt chce
prostredníctvom združenie podporiť nielen detských
interpretov, ale aj motivovať autorov pôvodných detských
piesní. Príspevok pokryje časť nákladov spojených s
nahrávkou CD s pôv. detskou piesňou.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi
/SPOSA - P/ je občianske združenie, ktoré vzniklo r. 1999
pri Špeciálnej základnej škole internátnej v Prievidzi,Úzka
č.2, kde má svoje sídlo.Poslaním tohto občianského
združenia je zlepšovať kvalitu života detí a dospelých s
autizmom, s mentálnym postihnutím a podporovať ich
začlenenie do spoločnosti.
Hlavným cieľom projektu „Snoezelen“ je dokončiť
vybudovanie multisenzorickej miestnosti v priestoroch
Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi. Jej
charakter, daný kombináciou vybavenia miestnosti,
stimuluje, alebo tlmí senzorickú aktivitu jednotlivca. Je to
miesto, ktoré prináša potešenie, pocit uspokojenia. Môže
byť využité ako forma terapie, edukácie, relaxácie aj
využitia voľného času. Toto prostredie stimuluje zmysly na
kvalitatívne vyššej úrovni a v závislosti na tom rozvíja
neverbálnu komunikáciu. Zbavuje človeka strachu, stresu
a bolesti. Navodzuje zmeny v správaní, zvyšuje pozornosť
a pocit sebaúcty.
Projekt je zameraný na zlepšenie kvality života detí a
mládeže so zdravotným znevýhodnením – žiaci s
mentálnym postihnutím rôzneho stupňa s pridruženými
inými postihnutiami,ktorí sú žiakmi Špeciálnej základnej
školy internátnej v Prievidzi.V realizovaní projektu vidíme
novú možnosť celkového rozvoja osobnosti detí a
mládeže s mentálnym postihnutím a autistických detí.
Vybudovanie detského ihriska v obci Liptovské
Matiašovce. Žiadosť bola podaná z dôvodu
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neexistujúceho miesta pre detské stretnutia a spoločné
hry. Zároveň bude slúžiť aj ako oddychová zona pre
rodičov s deťmi z dôvodu frekventovanej miestnej
komunikácie, ktorá nevyhovuje z bezpečnostného
hladiska na spoločné prechádzky mamičiek s deťmi.
Cieľom projektu je dobudovať DETSKÉ ŠPORTOVÉ
IHRISKO v Ružinove. Komunita rádu Vincentínov už
investovala vlastné fin. prostriedky do stavby ihriska ako aj
svojpomocne vybudovala niektoré preliezky, lavičky,
zasadila stromčeky a pod.
Rehabilitačný pobyt má ponúknuť postihnutým deťom v
Košickom kraji inovatívne terapie, dostupné najbližšie v
špecializovaných centrách na západnom Slovensku, alebo
v zahraničí. Špecifický liečebný program zahŕňajúci
viacero terapií, cielených na stimuláciu centrálnej nervovej
sústavy je pre deti s DMO a podobným postihnutím
dôležitým prvkom v rámci rehabilitácie. Nezastupiteľnú
podpornú funkciu plní oxygenoterapia, ktorá pomocou
kyslíkového koncentrátora prekysličuje organizmus, čím
stimuluje telo pacienta k väčšej výkonnosti. Vzhľadom na
ťažké telesné postihnutie detí je nevyhnutné vytvoriť
vhodné podmienky, zaručujúce správne a efektívne
vykonávanie jednotlivých terapií. K ich vytvoreniu
podielom prispeje vhodný rehabilitačný stôl, ktorý
poskytuje pohodlie počas rehabilitácie pacientom a
terapeutom. Aktivity projektu sú zamerané na získanie čo
najväčšej možnej miery samostatnosti detí s DMO, ktorej
stav sa dá výrazným spôsobom ovplyvniť pravidelným
špeciálnym cvičením.
Projekt je zameraný na podporu činnosti MC, ktorej
obsahom sú:
- pravidelné aktivity: 1. Herňa – hry detí podľa výberu so
zaradením pohybových hier, hudobno-pohybových hier,
čitateľského kútika, riekaniek, vyčítaniek a aktivít s
názvom „Z každého rožku trošku“, oboznamovanie sa detí
na elementárnej úrovni s počtom, číslami, poznávanie
zvieracej a rastlinnej ríše, aktivity zamerané na dopravu a
bezpečnosť. 2. Tvorivé dielne pre šikovné rúčky, 3.
Cvičenia pre mamičky a ich deti, 4. Cvičenia pre tehuľky,
5.Vzdelávacie aktivity zamerané na opätovné začlenenie
žien na pracovný trh, 6. Vzdelávacie aktivity v oblasti
sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej prevencie a v
oblasti sociálno – právnej pomoci
- aktivity realizované priebežne: Mikuláš v MC, Vianoce a
tradície v našom regióne, Karneval, Kúzelník, Divadlo,
Oslava MDD, Tvorivé dielne sezónneho zamerania,
Halloweenske strašidielka.
Projekt bude zameraný na podporu vzdelávania detí
predškolského a mladšieho školského veku. Jeho cieľom
je aktivizovať rodičov predškolákov a mladších školákov v
meste Banská Štiavnica a umožniť im, aby mali aktívnu
účasť na vzdelávaní svojich detí. V rámci tvorivých
rodičovských dielní budú rodičia pomáhať pod vedením
pedagógov a výtvarníkov tvoriť pomôcky na vzdelávanie
svojich detí a obohacovať prostredie, v ktorom sa deti
budú vzdelávať. Dozvedia sa o tom ako je vzdelávanie
detí v takomto veku možné inovovať a zefektívniť.
Dostanú priestor na neformálnu komunikáciu s učiteľmi
svojich detí. Druhotným zámerom projektu je vytvárať a
vyrábať nové veci v zmysle trvalo udržateľného rozvoja.
Preto budeme pri práci na projekte často používať a
recyklovať odpadové materiály. Podnietime tak rodičov a
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deti k uvedomeniu si väčšej zodpovednosti za svoje
okolie. Projekt teda zasahuje aj do oblasti ochrany a
tvorby životného prostredia.
Občianske združenie Detské ARO Košice vzniklo z
iniciatívy lekárov a sestier pracujúcich na III. Klinike
pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny v
Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, kde sú
hospitalizované deti z košického a prešovského kraja od
0-19 rokov.
Tieto deti sú v ohrození života a pri ich záchrane
podstupujú náročné zákroky, ktoré súčasná medicína
dokáže realizovať bezbolestne. Pomocou liekov sú deti
uvedené do umelého spánku počas ktorého sú ale
ohrozené stratou tepla, tzv hypotermiou. Predchádzať
tomu je možné pomocou prístroja dynamického ohrevu,
ktorý týmto deťom chýba. Ohrievací prístroj by zabezpečil
termoneutrálne prostredie a deťom komfort pri náročných,
inak veľmi bolestivých zákrokoch. Výrazne by to prispelo k
zlepšeniu kvality rekonvalescencie kriticky chorých detí na
východnom Slovensku.
Projekt HRÁME SA NA POVOLANIA je zameraný na
cieľovú skupinu detí predškolského veku od 3 do 6 rokov v
počte 120, ich zákonných zástupcov v počte 240,
zamestnancov školy v počte 24. Harmonogram je od
septembra do decembra 2012 s opakovaním v
nasledujúcich školských rokoch. Deti sa budú počas
pobytu v škole v hrách a hrových činnostiach ako aj v
edukačných činnostiach hrať na povolania kuchár a
redaktor. Spoznajú prostredie a prácu kuchárok v školskej
kuchyni a vedúcej školskej jedálne. Podnetnými učebnými
pomôckami a výtvarným materiálom sa budú rozvíjať
kľúčové kompetencie detí, pričom zámer je na rozvoj
profilu absolventa predprimárného vzdelávania. Rodičom
sa tak projektom priblížime východzia situáciu školskej
jedálne, ktorá za 34 rokov existencie pomalými krokmi
prechádza modernizáciou, čo však pre správny a zdravý
vývoj detí nie je postačujúce. Prednáškami, praktickými
ukážkami s ochutnávkou jedál a expedíciou receptúr
spoznajú úroveň stravovania svojich detí počas
celodenného pobytu v škole. Zakúpením učebných
pomôcok a výtvarného materiálu sa zlepší úroveň
edukácie. Modernizáciou technologického vybavenia
kuchyne a jedálne sa skvalitní a zvýši úroveň procesu
prípravy a výdaja jedál, pričom sa priblížuje požiadavkám
a normám HACCP. Najvýznamnejší dopad projektu
vidíme v uvedomení si správneho nasmerovania a postoja
rodičov k stravovacím návykom detí s pozitívnych
zmenách stravovania v rodinách, pre deti je
uprednotnenie zážitkového učenia pre rozvoj osobnosti.
Výsledkom zrealizovaného projektu a jeho aktivít je
zvyšovanie spokojnosti a kvality života ťažko chorých
a zomierajúcich pacientov v Hospici Milosrdných sestier
v Trenčíne. K hlavnej aktivite by sme zaradili nákup
jedného špeciálneho antidekubitárneho matracu proti
vysokému riziku vzniku dekubitov. Takýmto spôsobom
chceme pacientom zvyšovať kvalitu života pokiaľ trvá,
napriek tomu, že sa nachádzajú v terminálnych štádiách
prevažne onkologických ochorení.
Tento projekt má veľmi vysoký rozsah verejnej
prospešnosti, kvôli kombinácií poskytovaných služieb a to
hlavne v oblasti poskytovania sociálnej pomoci ale aj
zdravotníckej starostlivosti o ľudí s onkologickými
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ochoreniami.
Škole sa v minulom roku podarilo 3 triedy vybaviť
interaktívnou tabuľou. A preto by chceli v tomto trende
pokračovať a postupne vybaviť všetky učebne takouto
modernou technikou slúžiacou pri vyučovaní. Pomocou
modernej vzdelávacej techniky si žiaci preberané učivo
ľahšie osvojujú a zapamätanie učiva je trvalejšie.
Cieľom projektu je napomôcť k sprístupneniu, šíreniu a
zachovávaniu nášho kultúrneho dedičstva
prostredníctvom priblíženia krásy slovenskej ľudovej
piesne interpretovanej deťmi a mladými hudobníkmi a
spevákmi združenými v Mládežníckom ľudovom orchestri
IGRICI. Projekt napomáha zmysluplnému a hodnotnému
tráveniu voľného času detí a mládeže, podnecuje obdiv a
lásku k slovenskému folklóru a ľudovej hudbe. Z príspevku
bude financovaná profesionálna štúdiová nahrávka a
vydanie zvukového nosiča, na ktorom bude výber z
doteraz vydaných CD, zmes ešte nespracovaných
nápevov z najbližšieho okolia ako aj zmes dolnozemských
národnostných ľudových piesní.
Projekt detského ihriska MŠ je súčasťou projektu
revitalizácie ihriska v areáli Základnej školy sv. Uršule a
Gymnázia sv. Uršule v Bratislave. ZŠ sv. Uršule je
plnoorganizovaná škola so všetkými ročníkmi I. a II.
stupňa. Školu navštevuje 164 žiakov, pracujú v nej 2
oddelenia Školského klubu so 63 žiakmi I. stupňa. Kvôli
problému veľkého počtu neumiestnených detí v
predškolskom veku v meste Bratislava škola získala
povolenie a od septembra 2012 sa mení škola na
Základnú školu s materskou školou, kedy pribudne 40 detí
zapísaných do MŠ. Súčastný stav školského dvora a
ihriska je nevyhovujúci, preto sa po konzultácii s rodičmi a
zriaďovateľom pristúpilo k projektu jeho celkovej
revitalizácii. Momentálne má prioritu vybudovanie
detského ihriska s riadnymi hracími prvkami pre potreby
pohybového rozvoja detí v MŠ, ZŠ i ŠKD. Grant sa
použije na zakúpenie základných hracích prvkov detského
ihriska - hojdačky, pieskovisko, veža so šmyklávkou.
Projekt je pripravený pre deti do 6 rokov a pre zdravotne
postihnuté deti, ktoré centrum považuje za zdravé, no aby
sa tak mohli aj cítiť chce MC zlepšiť trávenie v záhrade.
Cieľom je ukázať rodičom, ako môžu integrovať svoje deti
medzi zdravé tým, že im umožnia spoločné hry a návyky.
Vystavaním vhodného ihriska sa deťom umožní rozvoj
svalovej hmoty, koordinácie končatín, podporu a
spolupatričnosť v skupine. Zakúpením multifunkčného
zariadenia Flora 04D - znížená, sa vytvorí pre deti
dostatok možností na rozvoj motoriky, koordinácie i
dôvery vo vlastné schopnosti a zručnosti. Materské
centrum poskytuje služby mamičkám z mesta, ale aj
okolitých obcí. Materské centrum zastrešuje mnoho
činností a aktivít pre deti a ich rodičov a do ich záujmu
patria aj deti s rôznym postihnutím.
TJ Hrnčiarske Zalužany existuje už viac ako 65 rokov.
Funkcionári klubu, bez nároku na honorár, vo svojom
voľnom čase, vychovávajú mládež formou pravidelných
tréningov, zápasov. Darí sa im prilákať mladých ľudí k
športovaniu, tým chrániť a podporovať ich fyzický rozvoj a
zdravie. V nemalej miere má táto činnosť aj charakter
prevencie pred rôznymi závislosťami, ku ktorým sú
znudení mladí ľudia náchylní. Funkcionári sa snažia
získať prostriedky rôznymi formami: dotáciami od obce,

2012zam040

Hedviga
Ďurkovičová

Občianske
združenie Hlas
nádeje

200,00 €

2012zam041

Veronika
Chrenková

Rodinné
centrum
Alžbetka

200,00 €

2012zam042

Ivan Sedlačik

Materské
centrum
Budatko občianske
združenie

300,00 €

2012zam043

Silvia
Krištofíková

Gymnázium V.
Paulínyho-Tótha

200,00 €

2012zam044

Eva
Fontániová

Rodičovské
združenie pri
Materskej škole

200,00 €

podávaním rôznych projektov a veľmi aktívni sú aj pri
získavaní peňazí z dani. Prostriedky im budú s
ťažkosťami stačiť na bežné náklady. Pritom je potrebné,
okrem iného, zrekonštruovať sociálne zariadenia,
kúpelňu, ako aj šatňu mládeže.
Zameranie projektu sa sústreďuje na dôležitú úlohu rodiny
a spoločenstva rodín v rámci miestnej časti. Projekt slúži
na upevňovanie medziľudských vzťahov na rôznych
úrovniach. Deti sa učia žiť nielen pre seba, ale aj v kruhu
iných ľudí. Cieľom projektu je osloviť nových
prisťahovaných rodičov s deťmi, aby sa počas materskej a
rodičovskej dovolenky necítili osamotení.V rámci
schopností chce OZ u detí rozvíjať sociálne a
komunikatívne schopnosti, kritické aj tvorivé myslenie. OZ
tiež každoročne cez letné prázdniny organizuje tábor pre
deti od 5 až 10 rokov tieto deti využívajú priestory
materského centra. Každý rok sa konajú rôzne akcie pre
deti od 0 -14 rokov : turešinafest ,šarkaniáda, dyňobranie..
RC Alžbetka má po troch rokoch neustáleho sťahovania
konečne definitívne priestory v novovznikajúcom
komunitnom centre. V cvičebni je však na pohybové
aktivity nevyhovujúci povrch – dlažba s kobercom, ktorý je
potrebné nahradiť plávajúcou podlahou. Podľa vyjadrení
profesionálnych lektorov pohybových aktivít tento povrch
nie je vhodný na aktivity prebiehajúce i plánované v
cvičebni centra. Projekt umožňuje cvičenie a ďalšie
pohybové activity na vhodnom povrchu z hľadiska
zdravotného I hygienického stavu..
Projekt je zameraný na nákup potrebného technického
vybavenia do materského centra Budatko. Zameriavať sa
bude najmä na prednášky pre tehotné ženy, matky na
rodičovskej dovolenke prednášané v najväčšej miere
dobrovoľníkmi - členkami, sympatizantami centra.
Cieľom je zvýšovanie vzdelanostnej úrovne žien mimo
pracovného pomeru a poskytovanie informácií v oblasti
zdravia, rodiny a výchove.
O podporu žiada gymnázium v Martine, založené pred
145 rokmi, s 885 študentmi. Gymnázium chce vybudovať
učebňu v prírode v priestoroch átria pri hlavnom vchode
školy. Učebňa bude v rozlohe cca 6x5m, bude slúžiť pre
min. 30 žiakov naraz. Otvorená učebňa bude slúžiť
predpoludním na vyučovanie predmetov a popoludní na
realizáciu krúžkov, besied a mimoškolskej činnosti.
Čiastočne nahradíme vyučovanie v klasických triedach,
zlepšíme psychohygienické podmienky vyučovania,
ukážeme študentom, že pobyt von prospieva v mnohých
ohľadoch-zlepšuje náladu, schopnosť myslieť a sústrediť
sa, čo zmenší únavu a podporí tvorivosť žiakov. Zároveň
bude učebňu využívať aj komunita rodičov, žiakov a
zamestnancov gymnázia. V ďalšej časti projektu
plánujeme v okolí učebne vysadiť dreviny, výlučne za
účasti študentov. Dosiahneme zvýšenie efektívnosti a
atraktívnosti vyučovacieho procesu i mimo tradičných
priestorov školy.Projekt bude mať tiež význam pre
enviromentálnu výchovu.
Záleží nám na dobudovaní kvalitného a bezpečného
oddychového centra pre deti MŠ, ktoré je každodenne
využívané počas celého roka. Chceme im poskytnúť
možnosť zmysluplne a naplno využívať exteriér MŠ k
formovaniu pozitívneho vzťahu k prírode, rozvíjaniu
poznania, tvorivosti a pohybových spôsobilostí.
Spoločnými aktivitami detí, zamestnancov a rodičov

2012zam045

Ing. Jaroslav
Kubáň

Slovenský
skauting, 99.
zbor Žilina

300,00 €

2012zam046

Mgr. Veronika
Ďaďovská

KreDO

300,00 €

2012zam047

Ing. Valéria
Krajčíková

Nadácia
Spoločne pre

200,00 €

chceme rozvíjať medziľudské vzťahy, potlačiť rozvoj
negatívnych sociálnych javov a tak pozitívne ovplyvňovať
kvalitu ich života.
Projekt Tábor lesnej múdrosti je letný stanový skautský
tabor. Téma tábora je inšpirovaná praobyvateľmi Ameriky,
Indiánmi, ich spôsobom myslenia a života v prírode, ich
umením, ale hlavne ich lesnou múdrosťou. Na základe
životných príbehov reálnych Indiánov je cieľom vytvoriť
táborový program, ktorý deťom nielen ponúkne pozitívne
vzory, ale podnieti deti k aktívnemu prístupu k vlastnému
osobnostnému rastu. Rôznorodými aktivitami utvárať a
posilňovať pozitívne hodnoty u detí, priateľstvo,
rešpektovanie ľudských práv, úctu k prírode..
Prostredníctvom lesnej múdrosti je cieľ deťom pomôcť
lepšie spoznať prírodu a naučiť sa vážiť si ju a chrániť.
Touto netypickou zážitkovou akciou sa umožní
účastníkom kvalitne prežiť voľný čas prázdnin, osvojiť si
životné kompetencie, a tým zabezpečiť primárnu
prevenciu vzniku sociálnopatologických javov u detí a
mládeže. Vďaka týždennému pobytu v stanoch, ďaleko od
civilizácie, sa deťom dá možnosť vyskúšať si život v
prírode v náročnejších podmienkach, zažiť tak
bezprostredný kontakt s prírodou a vytvoriť si k nej osobný
vzťah. Pestrým táborovým programom plným pohybu,
hier, súťaží, tvorivých dielní, táborníckych činností a
práce, je cieľ podporiť všestranný rozvoj, aktivitu a
zodpovednosť každého účastníka
Projekt LET 2012 – letný edukačný tábor pre dievčatá a
chlapcov vo veku od 12-16 rokov. Ide o týždňové
pobytové podujatie v rekreačnej oblasti v Slovenskom raji.
Cieľom projektu je podpora a pomoc znevýhodneným
deťom a mladým ľuďom a prevencia sociálnopatologických javov, ako sú agresivita, šikanovanie,
závislosti, delikvencia a pod. Zámerom je zlepšiť deťom a
mládeži zo znevýhodneného prostredia životné a sociálne
podmienky a zabezpečiť im nové príležitosti, ktoré by
zmierňovali ich nepriaznivú životnú situáciu. Vytvoriť
cieľovej skupine prijateľné prostredie, kde by sa mohli
osobnostne rozvíjať a budovať vzájomné vzťahy a
priateľstvá. Podporovať a motivovať ich k participácii vo
vzťahu k svojmu okoliu. Aktivizovať ich k plnohodnotnému
a efektívnemu využitiu voľného času.
Počas pobytu budú realizované edukačné a preventívne
programy a workshopy na zaujímavú a aktuálnu
problematiku, s ktorou sa mladí ľudia stretávajú. V
podujatí sú zahrnuté aj športové, turistické a poznávacie
aktivity, rozvoj manuálnych zručností v rámci tvorivých
dielní, zábavné programy, aktivity na sebapoznávanie a
uvedomovanie si ľudskej dôstojnosti, rozvoj
komunikačných zručností, asertivity, empatie a pod.
Takouto pobytovou formou sa účastníci „vzďaľujú“ od
komunity a od pôsobenia negatívnych faktorov. Vidia danú
situáciu z iného uhla pohľadu. Vzniká tu priestor na
uvedomovanie si vplyvu stereotypov v spoločnosti,
akceptáciu iných názorov a postojov, posilňuje sa
vzájomná úcta a tolerancia. Zároveň by sa vytvorili
vhodné podmienky pre formálne a neformálne
vzdelávanie, ktorým by sa aktívne pripravovali pre výber
budúceho povolania a následne na trh práce.
Podpora projektu revitalizácie školského dvora v
Materskej škole Hliny VII v Žiline na ulici Jarná 7.

región

2012zam048

Ľubica
Sobihardová

Základná škola

400,00 €

2012zam049

Ingrid
Kevešová

Fond gymnázia
n.f.

200,00 €

2012zam050

Ing. Monika
Michalechová

Športový klub
polície Banská
Bystrica

200,00 €

2012zam051

Slavomíra
Rjabyová

Arcidiecézna
charita Košice

600,00 €

Silvia
Galambos Ing.

Združenie
maďarských
rodičov na
Slovensku
(základná
organizácia pri
Materskej škole
s vyučovacím
jazykom
maďarským)

200,00 €

2012zam052

Cieľom projektu je prostredníctvom nového športového
vybavenia a podporou súťažných aktivít vytvoriť u detí
trvalý návyk športovania, viesť deti od útleho veku k
zdravému životnému štýlu, upevňovať telesné a duševné
zdravie, eliminácia negatívnych dopadov dnešného
konzumného spôsobu života na zdravie detí a
predchádzať ortopedickým poruchám ako aj detskej
obezite.
Cieľom projektu je zvyšovať záujem žiakov o kolektívne
športy a umožniť im tak lepšie pochopiť význam tímovej
spolupráce, vďaka ktorej sa spoločným úsilím všetkých
zúčastnených možno dopracovať k pozoruhodným
výsledkom.
V predloženej žiadosti je cieľom podporiť proces
vzdelávania na osemročnom Gymnáziu na ulici Hubeného
v Bratislave. Finančné prostriedky z projetu chce použiť
na výmenu poškodenej školskej tabule v tejto škole za
novú.
Mnohé tabule, ktoré sa v súčasnosti v jednotlivých
triedach používajú sú v nevyhovujúcom stave. Škola si
nemôže dovoliť výmenu poškodených tabúľ naraz
vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky. Nákup
učebných pomôcok škola financuje z príspevkov z 2 %
daní. Tieto sa využívajú hlavne na nákup výpočtovej
techniky pre školu. Vzhľadom na obmedzené finančné
zdroje postupuje výmena tabúľ pomaly. Preto sa touto
cestou snaží fond získať finančné prostriedky na výmenu
aspoň jednej tabule, ktorá je najviac poškodená a
nezodpovedá požiadavkám na zabezpečenie kvalitnej
výučby. Získaním finančným prostriedkov na nákup tabule
chceme prispieť k zefektívneniu a skvalitneniu vyučovania
na gymnáziu.
Týmto projektom chceme cielene podporiť kladný vzťah
detí k pohybu a prírode. Táto forma vyplnenia voľného
času detí ich jednoduchým a nenáročným spôsobom
vedie k vytváraniu pozitývnych postojov k zdraviu, v
budúcnosti k zdravému životnému štýlu. V súčasnej dobe,
kedy sa za prioritu považuje pohodlie, je zámerom
formovať vnímanie detí vo vzťahu k pohybu a zdraviu.
Projekt - Aby každé dieťa malo desiatu je venovaný
klientom Krízového centra, ktorými sú osamelé matky s
deťmi. Projekt má súdržný charakter - spájania matiek s
deťmi pri spoločnej aktivite - pečenie koláčov počas
víkendov s dobrovoľníkmi z našej banky. Sociálny
charakter pomoci - pečenie chleba mamičiek s pomocou
sociálnych pracovníkov. Pre deti v tomto zariadení bude
bezplatne poskytnutá desiata počas celého školského
roku 2012/2013
Cieľom tohto projektu je úprava nádvoria a vytvorenie
vhodného prostredia pre deti v materskej škole. Materská
škola sa v lete presťahuje do priestorov, ktoré v minulosti
slúžili základnej škole. Mesto ako zriaďovateľ dalo
priestory triedy zrekonštruovať, avšak na vytvorenie a
úpravu vonkajšieho prostredia finančné prostriedky
neposkytlo. Preto sa na úpravu vonkajších priestorov
začali skladať rodičia finančnými príspevkami. Hlavným
cieľom je vytvoriť pre deti ihrisko s hojdačkami,
preliezkami a pieskoviskom aby mali možnosť rozvíjať
motoriku detí a podporovať ich v pohybových a športových
aktivitách, čo je v dobe, kedy rýchlo pribúda počet
obéznych detí, veľmi dôležité z hľadiska zdravia. Zároveň
je pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu veľmi dôležitý aj

2012zam053

Ladislav
Vaško

Občianske
združenie
Spoločnosť
priateľov
slobodnej
výchovy a
vzdelávania
“Krídla”

2012zam054

Eva Trutzová,
Ing.

Rodičovské
združenie pri ZŠ
Mudroňova 83

200,00 €

2012zam055

Marcela
Paulovčáková

Rodičovské
združenie pri
Základnej
umeleckej škole

200,00 €

2012zam056

Ján Rybárik

Jazyková škola
Žilina

379,60 €

200,00 €

pre ich duševnú rovnováhu. Rovnako dôležité je však aj
zútulniť tieto priestory vysadením stromov a kríkov a to
najmä kvôli zdraviu detí, keďže sa priestor ihriska
nachádza na mieste, kam v lete celý deň praží slnko a nie
je tam vôbec nič, čo by poskytlo a tieň. Navyše sa tým
vyrieši aj problém hluku, ktorý by tieto rastliny značne tlmili
a tak zabránili tomu, aby deti zo škôlky rušili žiakov
priľahlej základnej školy. Deti si k týmto stromom určite
vytvoria vzťah, lebo ich budú môcť vidieť rásť aj keď už
budú navštevovať základnú školu pri škôlke a strávia tu
tak viac ako 10 rokov svojho života. Chceme tomuto
miestu prinavrátiť jeho niekdajšiu krásu a poskytnúť v ňom
deťom a zároveň aj ďalším generáciám detí, priestor na
hru, spoznávanie prírody a učenie.
Obsah a postupy vzdelávania vo waldorfskej škole si deti
dokážu prostredníctvom učiteľa vyučovanie naplniť
krásou, ktorá sa dotýka detskej duše a prebúdza skutočný
záujem o svet. Pri učení môžu deti zažívať radosť z
poznávania a vlastnej aktívnej činnosti, a nie stres a nudu.
V projekte ide o vznik 1. triedy waldorfskej školy v
Košiciach. V priebehu 20. storočia vytvorili waldorfské
školy - momentálne ich je vo svete viac ako 1000 svojrázny pedagogický prúd, ktorý sa uplatňuje v
najrozličnejších geografických, spoločenských a
kultúrnych prostrediach. Už 11 rokov úspešne funguje
waldorfská škola v Bratislave. Tento projekt sme osobne
podporil svojimi 2 % z dane.
Projekt „ Podpora interaktívneho vyučovania “ je
zameraný na podporu tvorivých vzdelávacích aktivít
žiakov štátnej Základnej školy na Mudroňovej ulici 83 v
Bratislave. Hlavnou ambíciou projektu je obohatiť
vzdelávací proces žiakov o moderné trendy, podpora a
rozvoj tvorivosti žiakov prostredníctvom zakúpenia a
využívania školskej interaktívnej tabule. Zároveň tabuľa
pomáha žiakom s rôznymi druhmi oslabení v oblasti
prijímania vedomostí. Samotná tabuľa umožňuje využívať
všetky zdroje informácií – HDD, CD, DVD, Internet. Kúpa
a inštalácia tabule bude zrealizovaná v druhej polovici
roka 2012. Vyučovanie s využitím interaktívnej tabule
zvyšuje jednak vedomostnú úroveň žiakov, ale
prostredníctvom intenzívneho zážitku na hodine rozvíja aj
emocionálnu a tvorivú stránku osobnosti detí.
Spevácky zbor Pro Musica - Magnólia reprezentuje na
vysokej umeleckej úrovni mesto Michalovce a Slovensko v
zahraničí. Vo svojom repertoári
reprezentuje diela slovenských umelcov Ivan Hrušovský,
Juraj Vajo, Miroslav Raich, Milan Novák. Okrem žánrov
klasickej hudby má vo svojom repertoári aj
folklórne skladby a ľudové tance. Zbor navštevujú deti od
9 do 25 rokov, získal mnoho ocenení na medzinárodnej
úrovni, posledne v Turecku.
Cieľom projektu Malý Európan je získať a rozvíjať
jazykové kompetencie a zručnosti u detí mladšieho
školského veku s dôrazom na rovnosť šancí všetkých detí,
aj zo sociálne slabšieho prostredia. Podporuje talentované
a ambiciózne deti s chuťou učiť sa nové, ale aj deti, pre
ktoré cudzí jazyk predstavuje bariéru, ktorú nedokážu
prekonať ani sami, ani s pomocou svojich rodičov.
Pomocou netradičných metód vo vyučovaní cudzieho
jazyka, ako sú hry, piesne, riekanky, dramatizácie,
maľované diktáty, maľovaná slovná zásoba ponúka
projekt zmysluplné využitie voľného času, bez stresu, v

2012zam057

Svätopluk
PACÁK

Občianske
združenie
“Darujme deťom
nádej”

2012zam059

Monika
Orosová

Gymnázium,
Alejová 1,
Košice

700,00 €

2012zam060

Eva
Ďurašková

Klub
slovenských
turistov Slávia
Stropkov

400,00 €

2012zam061

Anna
Sýkorová

Nenápadní
hrdinovia

700,00 €

2012zam062

Patrik
Kostelný

Francescoregionálne
autistické
centrum

700,00 €

1 000,00 €

nekonvenčnej jazykovej učebni pod vedením skúseného
pedagóga Jazykovej školy za prítomnosti dobrovoľníka z
Nemecka, ktorý na Slovensku účinkuje v rámci programu
Mládež v akcii a môže prispieť k rozvoju multi-kultúrnej
citlivosti detí. Už v mladšom školskom veku tak dieťa
môže rozvíjať vedomie, že je občan Európskej únie. V
záverečnej fáze projektu na konci školského roka deti
odprezentujú na hodine sprístupnenej rodičom i verejnosti
výsledky celoročnej práce, pričom učebňa bude tomuto
účelu slúžiť ďalšie roky.
Cieľom projektu Herňa je zariadenie dennej miestnosti v
Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici, kde sa liečia deti
prevažne s detskou mozgovou obrnou. Občianske
združenie „Darujme deťom nádej“ má záujem zakúpiť do
herne elektrický polohovací rehabilitačný stôl na Vojtovu
metódu, žinienky, hračky, stôl a stoličky. Herňa bude
využívaná hendikepovanými deťmi a ich rodičmi v čase,
keď sa nebudp zúčastňovať liečebných procedúr. Voľný
čas budú môcť využiť na hru s množstvom didaktických
hračiek, na precvičenie Vojtovej metódy, na pozeranie
televíznych programov a čítanie kníh.
Cieľom projektu /súťaže, do kt. sú študenti zapájaní/ je
vytvárať autonómne roboty, ktoré budú schopné
zasahovať namiesto človeka v zložitých životných
situáciách: pri katastrofe, pohrome v čase ohňa či v
zamorenom území, kde ľudská bytosť už nemôže vstúpiť,
hľadať obete a zachrániť ich v ťažko dostupnom teréne.
Cieľom projektu je vyčistenie a preznačenie turistických
chodníkov v okolí mesta Stropkov, hlavne chodníka na
vrch Baňa, postavenie informačného panela s
informáciami o faune a flóre v okolí vrchu Baňa a
inštaláciu vrcholovej hviezdice , kde budú znázornené
všetky kopce a pohoria, na ktoré je výhľad z vrchu Baňa.
Hlavným cieľom projektu je bližšie oboznámiť mladých
ľudí s érou totalitného režimu prostredníctvom vlastného
bádania. Žiaci sú v rámci organizovaných prednášok
vyzvaní, aby vo svojom okolí našli človeka, ktorý bol
počas totalitnej éry väznený alebo ináč postihnutý.
Následne spracujú jeho príbeh do písomnej podoby,
písomné práce nám pošlú a vyhodnotia ich odborníci.
Podstatou projektu je ukázať mladým ľuďom, že za ich
dnešnou slobodou sa skrýva viac ako ukazujú školské
učebnice. Chceme poukázať na ľudí, ktorí boli
nespravodlivo stíhaní a na ich obetu, na ktorú sa dnes sa
dnes už takmer zabudlo. Takéto individuálne bádania
pomôžu odhaliť čo najväčší počet Nenápadných hrdinov,
prispejú k vzdelávaniu žiakov a ukážu mladým ľuďom
reálnych hrdinov. V neposlednom rade pomôžu
nespravodlivo odsúdeným nadobudnúť istý pocit
zadosťučinenia.
Projekt je zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom s
autizmom v oblasti vzdelávania. Zavedenie interaktívnej
tabule a vytvorenie špecializovaných aplikácií/prezentácií
pre jej použitie u tejto cieľovej skupiny, zohľadňujúc všetky
špecifiká diagnózy autizmu sa skvalitní a zmodernizuje
vzdelávanie, zvýši motivácia, rozvinú kognitívne,
komunikačné aj sociálne zručnosti detí a mladých ľudí s
autizmom. Využije sa tvorivý a odborný potenciál
dobrovoľníkov z radov realizátora projektu aj partnerskej
organizácie, ktorí sa budú podieľať na tvorbe
špecializovaných aplikácií. Za finančnej aj nefinančnej
spoluúčasti Francesca - regionálneho autistického centra,
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jeho partnerskej organizácie a sponzorov a sympatizantov
sa vytvorí špecializovaná miestnosť na využívanie
interaktívnej tabule, ktorá bude k dispozícií deťom a
mladým ľuďom s autizmom každý deň v čase od 8:00 do
16:00. Projektový zámer má veľký potenciál ovplyvniť
úrovneň vzdelávania a skvalitnenia poskytovania služieb
pre klientov s autizmom v jedinom zariadení poskytujúcom
komplexné služby pre klientov s autizmom a ich rodiny v
prešovskom kraji.
Udržateľnosť projektu je vysoká, takmer trvalá.
Cieľom je získanie fin. prostriedkov na zakúpenie
špeciálných- vhodných cvičebných prístrojov a pomôcok.
Vhodné sú multifunkčné prístroje efektívne využívajúce
svaly celého tela, hlavne hlboký stabilizačný systém a
prístroje, ktoré nezaťažujú chrbticu a kĺby, a čo najviac
využívajú váhu vlastného tela. Najefektnejšími
posilňovacími prístrojmi pre telesne postihnutých.
Projekt je zameraný na spropagovanie poradne Alexis –
poradne pre ženy a dievčatá, ktoré trápi nečakané
tehotenstvo a otázky s ním spojené - sociálne, právne,
psychologické a pod. Poradňa je na Slovensku jediná
svojho druhu a má celoslovenskú pôsobnosť. Keďže
funguje len od decembra 2009, nie každý vie o jej
existencii.
Cieľom projektu je posunúť informáciou o existencii
poradne čo najväčšiemu počtu ľudí a to hlavne
rozdistribuovaním letákov po gynekologických
ambulanciách a ambulanciách všeobecných lekárov a
distribúciou plagátov na školy.
Prostredníctvom grantového programu Dobré srdce TB
bude podporená výstavba detského dopravného ihriska vo
Veľkom Šariši, ktoré bude vytvárať priestor pre ochranu a
podporu zdravia aktívnym športovaním, ako aj k
motivovaniu detí využívať svoj voľný čas zmysluplne a
bezpečne. Podporou vzdelávania a dopravnej výchovy sa
prispeje k prevencii úrazovosti na cestách a ponúkne
atraktívnu príležitosť na zvyšovanie kvality života na
sídlisku vo Veľkom Šariši. Snahou pri implementácii
projektu je, aby sa budovala spolupatričnosť rodičov.
Snahou tiež je, aby sa utlmilo napätia medzi rómskymi a
nerómskymi obyvateľmi a aby sa budovala etnická
tolerancia. Svojimi aktivitami a súťažami na dopravnom
ihrisku je cieľ búrať bariéry predsudkov aj medzi deťmi.
Projekt je zameraný na jazykové vzdelávanie a
nadobúdanie sociálnych zručností a je určený pre dve
cieľové skupiny – pre deti a ich rodičov, ktorí sú členmi
alebo sympatizantmi občianskeho združenia MC Drobec.
Projekt vytvára možnosť získania základných jazykových
vedomostí a sociálnych zručností, adaptačné a
komunikačné schopnosti u detí aj rodičov. Napomáha v
príprave na proces adaptácie v predškolskom zariadení a
uľahčuje opätovné zaradenie sa do pracovného života po
ukončení materskej/rodičovskej dovolenky. Projekt bude
realizovaný v trvaní troch mesiacov, intenzívne u detí aj
ich rodičov. Dvakrát týždenne jazykové vzdelávanie a raz
do mesiaca teória a nácvik sociálnych zručností. Okrem
toho bude obohatený o exkurzie v predškolskom zariadení
a aktivitu s názvom „Hráme sa na škôlku “. Jazykové
vzdelávanie a sociálne zručnosti budú deťom aj dospelým
zabezpečené v spolupráci s odborníkmi. Projekt bude
ukončený kultúrnym podujatím „Drobcoviny “ , na ktorom
účastníci získajú osvedčenia o absolvovaní kurzov.
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Zároveň bude otvorený vzdelávací program nadväzujúci
na tento projekt, ktorý bude pravidelnou aktivitou v rámci
činnosti materského centra Drobec, t.j. jazykové
vzdelávanie v MC, prednášky a tréningy v oblasti
sociálnych zručností a bude prehĺbená spolupráca
občianskeho združenia MC Drobec - materské centrum s
MŠ Leningradská a ZŠ Krymská v Michalovciach.
Projekt pokryje zvyšujúci sa dopyt po rehabilitačných
službách zo strany rodín zdravotne postihnutých detí a
mládeže, ponúkne im multiodborný, no najmä komplexný
program, ktorý na východnom Slovensku stagnuje.
Realizácia týchto služieb, poskytovaných na jednom
mieste, je dôležitá hlavne z dôvodu komplikovanosti
presunu imobilných klientov.
Ponúka priestor pre inovatívne metódy rehabilitácie,
možnosť aktívneho oddychu, voľno-časové a vzdelávacie
aktivity, čím napomáha k zlepšovaniu, resp. minimálne k
udržaniu zdravotného, ako aj psychického stavu ZP osôb.
Snahou je vylepšovať podmienky materiálnym
zabezpečením, rehabilitačným vybavením i rozširovaním
ponuky aktivít, čomu poslúžia získané zdroje. Vytvára tým
vhodný priestor pre komplexnú rehabilitačnú starostlivosť,
ktorá pozostáva z liečebnej, výchovnej, sociálnej a
pracovnej rehabilitácie, vykonávanej kvalifikovanými
terapeutmi.
Súčinnosť všetkých aktivít prispeje k vyššej kvalite i
rozsahu poskytovaných služieb.
Fotoklub pri Mestskom kultúrnom stredisku v Galante bol
založený v roku 1975. Jeho členovia aktívne participujú a
rozvíjajú kultúrny život nielen v meste Galanta, ale aj na
celom Slovensku i v zahraničí už viac ako 35 rokov.
Okrem vlastnej tvorby a jej prezentácie sústredia svoju
pozornosť na mládež. Podporujú záujemcov o fotografickú
tvorbu a aktívne vyhľadávajú nové talenty.
Prínosom projektu bude predovšetkým rozšírenie a
obohatenie kultúrneho diania na území mesta Galanta,
vytvorenie interdisciplinárnej aktívnej umeleckej
spolupráce grafika – fotografa, zviditeľnenie a podchytenie
mladých nádejných autorov a významné
profesionalizovanie letných kultúrnych aktivít mesta
Galanta.
Občianske združenie Sklenný sen bolo založené v roku
2007 s cieľom zachovania tradičného sklárskeho umenia
na Slovensku. V centre obce Valaská Belá zriadili
remeselnú dielňu majstra sklára - sklársky skanzen, kde
návštevníci môžu vidieť zachované staré sklenené
predmety z rôznych sklární na Slovensku, staré kovové
nástroje a predmety, ktoré sa používali na výrobu rôznych
sklenených predmetov. Tento sklársky skanzen je
jedinečný na Slovensku v tom, že návštevníci tu na
vlastné oči môžu vidieť ako sa fúka a tvaruje sklo
pomocou píšťale na sklárskej peci. Návštevníci si môžu
sklárske umenie vyskúšať i sami. Za 5 rokov už navštívilo
asi 20 000 žiakov a turistov. Je jediné zariadenie, ktoré
prezentuje starú sklársku tradíciu , ktorá je v regióne už
265 rokov. Zámer prezentovať sklársku výrobu zaujal
najmä školy. Učitelia to využívajú ako praktickú hodinu
chémie, zemepisu alebo regionálnej výchovy. Zaujali I
médiá. Počas posledných rokov fungovania a
prezentovania sklárskeho umenia navštívilo skanzen
relácie Slovenského rozhlasu, TV JOJ, Slovenská
televízia a TV Markíza. Prevádzka dielne je finančne veľmi
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náročná pretože sklo na výrobu suvenírov sa taví
pomocou plynovej pece. Táto malá pec má krátku
životnosť. Každý rok sa musí obnoviť alebo postaviť nová.
Tento rok treba dať vyrobiť prenosnú elektrickú pec, aby
sa mohla výroba prezentovať napr. aj na jarmokoch. Cena
tejto malej pece je cca 1800 €. Takto pomocou nej je ešte
viac môžné sprístupniť toto zabudnuté umenie všetkým
ľuďom a zachovať tradičnú ručnú výrobu skla na
Slovensku.
Jumping Joe je občianske združenie, ktoré vzniklo na
podporu krasokorčuľovania na Slovensku. Jeho prípravné
kurzy korčuľovania pre deti a dospelých začali prebiehať v
decembri 2011 v Bratislave a za pol sezóny ich
absolvovalo cez 250 účastníkov. Tento rok sa plánuje
počet uchádzačov strojnásobiť.
Cieľom jedinečného projektu Jumping Joe je podpora
telesnej výchovy na základných školách, a to
organizovaním kurzov korčuľovania pre základné
školy,prvý stupeň, deti vo veku 6-12 rokov. Do projektu sa
už zapojili základné školy bratislavskej mestskej časti
Nové mesto. S ich vybranými triedami od apríla 2012
prebieha prvý pilotný kurz korčuľovania, pod vedením
kvalifikovaných trénerov. Nadácia Tatra banky bola
oslovená za účelom spolufinancovania jedného z kurzov
určených pre ďalšie základné školy. Tento kurz sa plánuje
na jeseň 2012, prebiehať bude počas 6 týždňov, v
rozsahu 12 vyučovacích hodín. Financie budú použité na
zaplatenie ľadovej plochy.
Jumping Joe má plány postupne zapojiť do projektu
jednotlivé bratislavské mestské časti a umožniť tak vzniku
novodobej krasokorčuliarskej základne na Slovensku.
DFS Vienok okrem tancov a rôznych krojov, vie aj veľa
zaujímavostí zo života na Slovensku, o kultúre, zvykoch.
Vďaka tomuto programu už minulý rok dostal DFS Vienok
finančné prostriedky na obnovu krojov. Radosť z tanca je
aj vďaka tomu väčšia a to je veľmi dôležité. Je totiž veľmi
potrebné, najmä v mladej generácii, podnecovať a
podporovať lásku k folklórnemu odkazu našich predkov.
Počas konferencie BratMUN 2012 sa Bratislava už po 12.
krát stane miestom stretnutia iniciatívnych, motivovaných
a politicky angažovaných študentov z viacerých krajín
sveta. Každý študent dostáva možnosť vystupovať ako
delegát pridelenej krajiny vo valnom zhromaždení a
výboroch OSN, kde sa rozoberajú aktuálne svetové,
politické, sociálne, ekonomické alebo militantné otázky.
Delegáti presadzujú politiku pridelenej krajiny v riadených
diskusiách, ktorých cieľom je dospieť k finálnej rezolúcii,
na ktorej sa demokraticky musí zhodnúť väčšina
zúčastnených delegácií. Úroveň konferencie zvyšuje aj jej
oficialita – diplomatická terminológia, vynikajúca znalosť
anglického jazyka a široký záber vedomostí týkajúcich sa
danej témy sú podmienkami pre účasť. BratMUN ponúka
možnosť spoznania sa študentov z rôznych kultúr a
národov, čo prispieva k odbúraniu stereotypov a
vzájomnej tolerancii.
Ide o príspevok na rehabilitačný a liečebný pobyt pre 3
ročnú Emku Krajčírovú so zdravotným postihnutím
s diagnózou Spastická kvadruparéza s axialnym
hypotonom, Mikrokrania.....
Bol im odporučený pobyt v Adeli Medical Center, ktorý je
finančne veľmi nákladný. Žiaľ, veľkým problémom sú
financie, nakoľko tento rehabilitačný pobyt nie je
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financovaný zdravotnými poisťovňami. Jediná možnosť,
ako získať financie, je žiadať o pomoc tých, ktorí majú
veľké srdce, chcú a sú ochotní pomáhať .
Adeli centrum, poskytuje rehabilitačné programy deťom s
pohybovými poruchami, s detskou mozgovou obrnou. Ide
o individuálnu rehabilitáciu v 2 – 4 týždňových turnusoch,
počas ktorej sa deťom intenzívne venuje 5 – 6 členný tím
pozostávajúci z lekára – neurológa, špecialistu na
manuálnu terapiu, fyzioterapeutov, logopéda a maséra.
Vďaka použitiu patentom chráneného obleku Adeli, ktorý
výrazne zosilňuje terapeutický účinok neurofyziologických
cvičení sa dosahuje mimoriadna účinnosť terapie.
Rozdiel terapie ADELI v porovnaní s konvenčnými
terapiami spočíva vo viacnásobnom zosilnení aferentnej
pulzácie. Dôsledkom je zosilnenie normalizujúceho
pôsobenia na porušené motorické štruktúry a urýchlenie
nasledujúcich procesov:
- dozrievanie určitých častí CNS
- vytváranie nových funkčných sekvencií
- vznik nového pohybového stereotypu, maximálne
podobného normálnemu fyziologickému stereotypu
-vďaka viscero-motorickým väzbám: celkové zlepšenie
funkcií všetkých vnútorných orgánov a systémov.
Materskú školu Snina na ul. Budovateľskej navštevujú aj
znevýhodnené deti s ľahším zdravotným postihnutím
(rázštep chrbtice), či deti po operácii, pre ktoré je
nevyhnutné s pomocou špeciálnych herných pomôcok a
vhodných terapeutických cvikov zvýšiť celkovú zdatnosť,
zlepšiť výkonnosť oslabených orgánov a rozvoj funkčnej
rezervy základného pohybového fondu. Zdravým deťom
pomôže pohybová terapia predchádzať chybám nervovosvalového aparátu chrbtice a končatín vedúce v ďalšom
veku ku skolióze ale aj obezite.
V rámci projektu bude telocvičňa MŠ Budovateľská v
Snine vybavená kvalitnými hernými a rehabilitačnými
pomôckami a pedagogický personál škôlky bude odborne
zaškolený fyzioterapeutom rehabilitačného strediska, čím
bude dosiahnuté skvalitnenie služieb výchovnovzdelávacieho procesu detí a trvalá udržateľnosť projektu
aj po jeho ukončení. Súčasťou projektu bude aj „deň
otvorených dverí“ s cieľom informovať širokú verejnosť o
výstupoch projektu podporeného Zamestnaneckým
grantovým programom Dobré srdce Tatrabanky a
vytvorených podmienkach pre špeciálnu starostlivosť o
znevýhodnené deti s ľahším telesným postihom.
Realizáciou projektu bude znevýhodneným deťom zo
Sniny a okolia, ktoré majú ľahšie formy zdravotného
postihnutia umožnený prístup k vzdelávaniu. Rodičom
týchto detí tak budú vytvorené podmienky na to, aby sa
mohli naďalej venovať svojej práci a tak finančne
zabezpečiť nároky spojené so zvýšenou potrebou
starostlivosti o znevýhodnené dieťa.
Využívanie digitálnych technológií sa stáva neoddeliteľnou
súčasťou formálneho aj neformálneho vyučovania.
Zdieľanie videí, obrázkov a odkazov na sociálnych sieťach
je tiež istou formou rovesníckeho vzdelávania. Otázna je
kvalita takéhoto „vzdelávania“. Predkladaným projektom
chceme vstúpiť do digitálneho sveta kvalitným obsahom,
ktorý budú vytvárať mladí dobrovoľníci združenia
pomocou jednoduchej technológie Smartpen.
V názve použité porekadlo Vrana k vrane sadá ilustruje
známu skutočnosť, že ľudia s rovnakými záujmami majú k
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sebe bližšie. Túto skutočnosť chceme využiť v
predkladanom projekte a zaujať mladých ľudí rovnakého
veku, ktorých zaujímajú sociálne siete, nové technológie a
chuť učiť sa nové veci.
Prostriedky budú využité na vybudovanie stavby konštrukcie - zastrešujúcej verejné ohnisko a jeho okolie v
areáli jaskyne Zlá diera. Využívať ho budú návštevníci,
turisti, ľudia na prechádzke v prírode. Počas turistickej
sezóny sa v areáli zdržiava naraz aj väčší počet ľudí,
ktorým v prípade nepriaznivého počasia nevieme
poskytnúť úkryt a ochranu. Je v pláne postaviť
jednoduchú, ale účelnú stavbu, ktorá by celý priestor
existujúceho ohniska zastrešovala a ponúkla
návštevníkom útočisko, kde si môžu posedieť, občerstviť
sa, tráviť voľný čas či čakať na vstup do jaskyne.
Cieľom je poskytovať deťom s DMO pravidelné masáže
na uvoľnenie svalového napätia. V zariadení je
momentálne dvadsaťdva detí, ktoré využívajú pravidelnú
masáž. V prípade záujmu iných rodičov so zdravotne
znevýhodnenými deťmi, môžu navštevovať zariadenie a
zaradiť sa do programu pravidelnej masáže. Masáže pre
tieto deti priaznivo pôsobia na :
•Zvyšovanie pohyblivosti: Uvoľnenie svalstva pri
všeobecnej nepohyblivosti, alebo pri zvýšenom svalovom
napätí.
•Redukcia spazmov: Uvoľnenie svalových spazmov.
•Objavenie zvyšnej svalovej aktivity: Pomocou zvyšnou
aktivitou svalu pri pohybe.
•Posilnenie psychiky: Pravidelná masáž pôsobí
blahodarne a pozitívne aj na psychiku.
•Znižovanie dôsledkov inaktivity: Vďaka pravidelným
masážom dochádza k zníženiu resp. predchádzaniu
vzniku dôsledkov inaktivity.
•Podpora chôdze: Udržiavanie resp. získavanie potrebnej
kondície pre chôdzu.
Cieľom projektu je vytvorenie funkčného detského
dopravného ihriska, ktoré poskytne možnosť nácviku
bezpečného správania sa na cestnej komunikácii.
V súčasnosti medzi deťmi, mládežou aj dospelými,
napriek stúpajúcemu záujmu o zdravie a zdravý životný
štýl, pozorujeme klesajúcu fyzickú aktivitu. Projektovými
aktivitami chceme pestovať u detí a mládeže prirodzený
vzťah k pohybovým a športovým aktivitám na podporu
zdravia a zdravého životného štýlu. Chceme vybudovať
medzi obyvateľmi sídliska Terasa v Košiciach a
návštevníkmi mládežníckeho strediska, kde pôsobíme,
povedomie, v ktorom bude šport súčasťou ich životného
štýlu. Naším cieľom nie je vrcholový šport, ale aby deti,
mládež i dospelí objavovali radosť z pohybu a aktívne sa
starali o svoje zdravie. Šport a relaxáciu považujeme
nielen za dôležitú súčasť zdravého životného štýlu, ale
tiež za významný výchovný prostriedok, súčasť
psychohygieny a prevencie patologických javov.
Letný tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti (herne,
rovesníckych skupín, Saleziánska Terénna Práca).
Miestom na zažitie veľkej rodiny plnej priateľstva, zážitkov
a neopakovateľnej atmosféry. Práve na letnom tábore
mladí aktívne zažívajú hodnotu priateľstva (vnímanie
svojej vlastnej hodnoty, ale aj hodnoty druhého človeka),
solidaritu a toleranciu, ale sa aj aktívne zapájajú do boja
proti ničnerobebiu. Je to odmena ale aj silný motivačný

prvok. Chceme tento zážitok sprostredkovať aj mladým,
ktorých rodičia si to nemôžu dovoliť. Po polročnej
vzdialenej a týždňovej bezprostrednej príprave sa začína
obdobie, na ktoré sa destinatári tešia. Je to čas
intenzívnych zážitkov, a to hlavne v jednotlivých
skupinkách, ktoré sa častokrát prelínajú s rovesníckymi
skupinami fungujúcimi na miestne úrovni počas roka. Na
tábore sa zúčastňuje aj mládež zo sociálne slabších rodín
a aby mohli ísť na tábor je treba ich podporiť aj finančne.
Aktivity tábora sú postavené tak by sa rozvíjali tvorivé
schopnosti účastníkov a najmä učenie sa tímovej
spolupráci spolu s osobnostnou formáciou a zažitím
rodinnej atmosféry prijatia a porozumenia. Veľkou devízou
našej metodológie je to, že mladí sa stávajú spoluautormi
tábora a to na rôznych úrovňach jeho produkcie (tak pri
príprave ako aj priebehu).
2012zam082

Slavomír
Smalec

Spojená škola,
Budivateľská
1309, Vranov
nad Topľou

200,00 €

2012zam083

Katarína
Bírová

ČIN ČIN

200,00 €

2012zam084

TÓTHPETI
Ladislav

Občianske
združenie
REHAMENTA

300,00 €

2012zam085

Ing. Elena
Antalová

Rodičovské
združenie pri
MŠ Dolné Srnie

200,00 €

2012zam086

Martin
Tomášek

Občianske
združenie
DOKAN

300,00 €

Požadované peniaze chce škola využiť na zakúpenie
materiálno-technického vybavenia triedy praktickej školy.
Projektom s názvom „Na sílešskú nôtu“ sa občianske
združenie ČIN ČIN snaží o zachovanie kultúrnych hodnôt
domáce prostredia, a za pomoci detského folklórneho
súboru SÍLEŠÁNEK, ktorého členom sú deti a žiaci
Základnej školy a Materskej školy vo Vinodole, šíriť tieto
kultúrne bohatstvá, typické pre daný región, na
celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Základom
projektu je obstaranie akordeónu, harmoniky a
zabezpečenie hudobného sprievodu a snaha o priblíženie
reálnejších interpretácií pôvodných ľudových piesní z
regiónu. Hudobný nástroj bude slúžiť pre detský folklórny
súbor ako hudobný sprievod, ktorý bude ďalej naše
miestne kultúrne bohatstvo prezentovať prostredníctvom
svojich vystúpení širokej verejnosti.
Projektom chceme poskytnúť príležitosť na porovnanie a
následné možné zavedenie nových metód a foriem
sociálnej práce, možnosť osvojiť si rôzne pracovné
postupy v rámci pracovnej terapie a sociálnoterapeutickej činnosti, aplikovať špeciálno-pedagogické
postupy, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti pri
práci s postihnutými klientami, novými možnosťami
prispieť k zlepšeniu kvality života našich klientov a členov
a poskytovania sociálnych služieb. Ďalším cieľom je
získať vedomosti o marketingu a propagácii vo vzťahu
zariadenie – spoločnosť a kontaktu so spoločenským
prostredím. Uvedené ciele chceme realizovať
prostredníctvom zážitkovo-poznávacieho pobytu v
zariadení sociálnych služieb Eber - Ezer Slezskej diakonie
v Českom Těšíne.
Výsledkom zrealizovaného projektu budú zlepšené
životné podmienky v MŠ v Dolnom Srní vo forme
zrekonštruovanej triedy - výmena koberca, zakúpenie 3ks
detských stolíkov a podpora vzdelávania, zakúpenie 1ks
zostavy na telesnú výchovu a didaktických pomôcok na
skvalitnenie pedagogického procesu.
OZ Dokan sa niekoľko rokov venuje mladým ľuďom.
Pomáha im rozvíjať svoju osobnosť, riešiť vnútorné aj
vonkajšie životné problémy.
Každoročne organizujú pre svojich sociálne slabších
členov týždňový tábor, tentokrát v Liptovskom Mikuláši.
Finančná podpora výrazne pomôže pri napĺňaní cieľov

2012zam088

Slavka
Richnáková

Zelený Jablonec

400,00 €

2012zam089

Mária
Bednáriková

Združenie na
záchranu
Lietavského
hradu

500,00 €

2012zam090

Karin
Múčková

Združenie na
pomoc ľuďom s
mentálnym
postihnutím

500,00 €

Ing.Renáta
Hudecová

Rodičovské
spoločenstvo pri
Základnej škole
sv.Vincenta
levice

200,00 €

2012zam091

tábora, ktoré sú popísané v priloženom projekte.
Predkladaný projekt sleduje skvalitnenie voľno časových
aktivít detí a občanov obce Jablonec, ako aj tvorbu a
ochranu životného prostredia. Konkrétnym zámerom
projektu je vytvorenie „zelenej“oddychovej parkovej zóny
spolu s detským ihriskom, ktorý by ponúkal deťom, ako aj
dospelým, spoločné športové, tvorivé a oddychové vyžitie.
Zelená zóna s ihriskom sa nachádza v zaujímavej lokalite
- v povodí rieky Gidry s jej zachovalým jelšovým biotopom
a vo vzdialenosti cca 200 m sa nachádza archeologické
nálezisko s artefaktami z čias staršej doby bronzovej.
Pôvodný vzhľad zóny, ktorú občianske združenie
podporuje, však zďaleka nepripomínalo to, čo by
prislúchalo tejto lokalite. Občianske združenie už vo
svojom názve „Zelený“Jablonec komunikuje záujem
zachovávať a vytvárať životné prostredie výsadbou zelene
a jej udržiavaním v okolí.
Projekt je plynulým nadviazaním na dobrovoľnícke aktivity
konzervácie a obnovy hradu, ktoré už trinásty rok
prebiehajú na hrade Lietava. Pre rok 2012 je jedným z
cieľov statické zabezpečenie okna objektu pri Perényho
bráne, ktorého kritický stav ohrozuje návštevníkov a hrozí
jeho zrútenie. Konzervačné práce sa plánujú začať na líci
a korune muriva, kde rozrušené murivo ohrozuje celú
statiku múru, a pokračovať na horných častiach
rekonštrukciou záklenku okna a líca muriva, ktorého
degradácia sa exponenciálne stupňuje. Preto je potrebné
osloviť špecialistu odborníka na murovanie, ktorému
budeme dobrovolnícky pomáhať. Bude treba materiál,
pohonné hmoty na dopravu materiálu, drevo na ramenáty
záklenku a trubkové lešenie, ktoré umožní dosiahnuť na
horné podlažie objektu. Veríme, že v prípade úspechu
podaného projektu v priebehu roka, bude obrovská
deštrukcia okna pri bráne minulosťou, a že sa nám podarí
obnoviť okenný záklenok brány, pri ktorom sa prechádzajú
stovky turistov v každom ročnom období.
Cieľom projektu je sociálna integrácia detí so zdravotným
znevýhodnením do spoločnosti. Pomocou ergoterapie sa
deti budú vzdelávať, získavať pracovné zručnosti, zlepší
sa im psychický a fyzický stav a zníži odkázanosť na
pomoc inej fyzickej osoby.
RS pri ZŠ sv.Vincenta Levice je organizácia rodičov.jej
činnosť spočíva v spolupráci rodičov a školy. V
organizovaní dobrovoľníckej práce rodičov v prospech
školy, ale aj vo finančnej pomoci na podporu vzdelávania
a výchovy detí. Projekt je zameraný na finančnú podporu
modernizácie edukačného procesu vo vyšších ročníkoch
ZŠ prostredníctvom zavádzania nových foriem a metód
vzdelávania, ako je projektové vyučovanie, eTwinning,
využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní. V rámci
uvedených foriem žiaci počas vyučovania tvoria vlastné
projekty, ale aj spolupracujú s rovesníkmi zo škôl z
rôznych krajín.Riešia spoločné projekty, vyplývajúce zo
Štátneho a Školského vzdelávacieho programu
prostredníctvom internetu a digitálnych technológií, čím je
výrazne podporený rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.
Komunikačným jazykom takéhoto vyučovania je obyčajne
angličtina, takže okrem odborných vedomostí a zručností
sa rozvíjajú aj jazykové kompetencie žiakov. Z finančných
prostriedkov bude zakúpená ako učebná pomôcka,
digitálna kamera, ktorá je nevyhnutná na zaznamenávanie
jednotlivých aktivít projektového vyučovania a ich

2012zam092

Miloš Kulík

Evanjelická
Diakonia
Evanjelickej
cirkvi a.v. na
Slovensku

2012zam093

Katarína
Koledová

Združenie
priateľov
Hričovského
hradu

500,00 €

2012zam094

Jozef Jahoda

Rodinné
centrum Macko

200,00 €

2012zam095

Pavol Stašík

Rodičia a
priatelia MŠ Pod
Rovnicami 1

200,00 €

2012zam096

Ing.Zuzana
Hinková

Babyfit,
občianske
združeneie

500,00 €

500,00 €

následný prenos cez internet.
V projekte ide o organizovanie táborov pre deti zo
sociálne slabého prostredia. Počas týchto táborov deti
môžu získať sociálne návyky, zvýšiť svoje kultúrne a
duchovné povedomie, čo nemôžu realizovať v sociálne
slabom prostredí. Súčasťou táborov sú aj výlety spojené s
poznávaním histórie Slovenska ako aj tvorivé dielne, ktoré
budú rozvíjať ďalšie zručnosti detí.
Zrúcanina hradu Hričov je výrazným symbolom Žilinského
kraja. Peniaze vložené na záchranu tejto pamiatky sú
dobrou investíciou, pretože hrady všeobecne na
Slovensku sú obrovským lákadlom pre turizmus. Stav
však týchto jedinečných objektov je alarmujúci a preto je
potrebné investovať do ich záchrany pre budúce
generácie. Ideálnou a dnes už osvedčenou cestou na
záchranu hradov je organizovanie umelecko-remeselných
workshopov, kde sa do spustenia záchrany vzácnej
architektúry spoločne zapoja odborníci s laikmi, ktorým nie
je osud Hričovského hradu ľahostajní. Kultúrnu pamiatku
hrad Hričov počas roka navštívi veľké množstvo ľudí, no v
súčasnosti sa nachádza vo veľmi zanedbanom stave a
svojím nebezpečným terénom a neustálym úpadkom
muriva ohrozuje množstvo návštevníkov. Zmyslom
projektu je spustenie záchranných prác, vďaka ktorým je
cieľ postupne stabilizovať a zakonzervovať hrad a tým
odstrániť nebezpečné miesta, ktoré v prípade nezáujmu
budú naďalej čoraz viac ohrozovať návštevníkov hradu. V
rámci tohto projektu záchrany hradu bude vykonaná v
priestoroch Zadného paláca a druhá etapa
archeologického výskumu. V rámci stabilizácie Nárožnej
veže budú vykonané konzervačné práce na poškodenom
múre. V priestoroch Horného paláca bude staticky
zabezpečená vyšpárovaním vypadnutého pojiva posledná
zachovaná valená klenba na hrade.
Rodinné centrum Macko poskytuje podporu rodičom na
materskej a rodičovskej dovolenke. Cieľom projektu je
ponúknuť matkám na rodičovskej dovolenke získať nové
poznatky prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Cieľom
projektu „Mamy sa chcú vzdelávať“ je pomoc matkám
presadiť sa na trhu práce po ukončení rodičovskej
dovolenky, keď si po dlhoročnej prestávke mnohé ťažko
hľadajú uplatnenie.
Cieľom projektu je rozšíriť už existujúcu snahu
Občianskeho združenia o obnovu hracích a športových
prvkov v školskej záhrade pri MŠ Pod Rovnicami 1. OZ
plánuje najmä z bezpečnostných dôvodov zmenu celého
ihriska, ktoré je už opotrebované. Cieľom je možné
rozšírenie o ďalší hrací prvok – tri strunové húpačky –
momentálne veľmi rozšírené a obľúbené na detských
ihriskách. Vyťažené ihrisko by tak dostalo možnosť
nového rozvoja detí v oblasti hrubej motoriky zábavnou
formou.
Predkladaný projekt je zameraný na systematické
preskúmanie pohybovej práce s deťmi so špeciálnymi
potrebami vo vode a na suchu. Vychádza z dlhoročných
skúseností o.z. Babyfit v oblasti pohybovej práce s deťmi
ako aj z príležitostnej práce s deťmi so špeciálnymi
potrebami v individuálnej alebo skupinovej forme. Cieľom
projektu je zmapovanie možností využitia našej odbornosti
v skupinovej ako aj individuálnej práci na suchu i vo vode.
Výstupom bude metodické spracovanie problematiky a jej
využitie v priamej práci s deťmi ako aj v školení

2012zam097

2012zam098

2012zam099

Mgr. Marek
Pješčák

Mgr. Dana
Čičová

Tatiana
Matejovičová

Združenie na
záchranu
Brekovského
hradu

500,00 €

odborníkov pracujúcich s touto skupinou detí. Projekt
môže významnou mierou ovplyvniť kvalitu života detí so
špeciálnymi potrebami ako aj ich rodičov a môže prispieť
aj k rozšíreniu možností práce profesionálov pracujúcich v
tejto oblasti.
Združenie na záchranu Brekovského hradu vzniklo pred 7
rokmi a tieto roky sa pokúša o záchranu a obnovu
stredovekého hradu Brekov (okr. Humenné). Plánovaný
projekt výstavy by prezentoval reportážne a umelecké
fotografie z prác (murárske a archeologické); počas leta
2012. Výstava by mala otvorenie na hrade Brekov, neskôr
by sa na dlhšie obdobie premiestnila do Humenského
kaštieľa. Výstava by zvýšila povedomie potreby záchrany
historických pamiatok a zvýšila regionálny cestovný
záujem o túto pamiatku.
Jano žije na ulici 5 rokov. Vyrazili ho z brigády. Meškal a
páchol, aj alkoholom. Prežiť mu nestačí, chce zmeniť svoj
život. Neverí však, že to môže byť lepšie.
Jano urobil veľký krok - začal predávať Nota bene. Má
vlastnoručne zarobené peniaze, do života mu vstúpili noví
ľudia a... pravidlá. Je aktívny, už neprefláka celý deň.
Každý deň bojuje sám so sebou a prekonáva prekážky pocity zlyhania, predsudky okoloidúcich, staré návyky...
Prežije pády a aj úspechy. Jano na to nie je sám. . Na
ceste ho budú sprevádzať ľudia, ktorí mu budú rozumieť sociálni pracovníci a kolegovia predajci.

Proti prúdu

700,00 €
Každý rok len v Bratislave ide s kožou na trh 150 ľudí bez
domova a stávajú sa predajcami Nota bene. Začiatky sú
ťažké, nie všetci ich zvládnu. Prvotný neúspech často
zlomí krehké sebavedomie a vzdajú to. Preto s nimi bude
intenzívnejšie pracovať na ich predajnom mieste
streetworker - terénny pracovník a sociálny pracovník na
skupinových
stretnutiach s ostatnými kolegami, predajcami začiatočníkmi.

Púpava –
pedagogickopsychologické
služby, n. o.

600,00 €

Ľudia bez domova si na vlastnej koži zažijú, že byť aktívny
sa oplatí a že je v ich silách zmeniť svoj život.
Projekt je súčasťou niekoľkoročnej práce neziskovej
organizácie Púpava so stálou skupinou 15 detí vo veku 13
– 19 rokov z detského domova v Kolárove. Akcie od roku
2002 uskutočňujeme formou víkendových pobytov v škole
v prírode, či návštev detského domova. Niekoľkokrát sa
uskutočnil aj víkendový pobyt v Bratislave počas ktorého
boli deti ubytovaní v rodinách dobrovoľníkov a mali
možnosť spoznať hlavné mesto. Tentokrát sa jedná o
víkendový pobyt v Škole prírode Dobrá Voda, ktorý sa
uskutoční v novembri 2012.
Hlavným cieľom tejto akcie je uľahčiť týmto deťom
začlenenie do spoločnosti po opustení detského domova,
aby mohli v budúcnosti žiť plnohodnotný život. Pomocou
zážitkových situačných činností im sprostredkujeme
dôležité vedomosti a spôsobilosti týkajúce sa finančnej,
pracovnej, rodinnej či komunitnej sféry.
Zároveň by sme radi rozvíjali aj ich sociálne schopnosti,
týkajúce sa hlavne komunikácie. Pre mladého človeka je
veľmi dôležitá schopnosť prejaviť sa a vyjadriť svoj názor,
ako aj dokázať myslieť empaticky a konštruktívne riešiť
problémy či krízové situácie. Deti chceme naučiť reálnemu
sebahodnoteniu, ktoré pozostáva zo sdravého

2012zam100

Ján Vlach

Asociácia pre
psychoterapiu
zameranú na
telo

2012zam101

Mária Thanei

Občianske
združenie Brána
do života

600,00 €

2012zam102

Miriam
Hočšuková

Diecézny
katechetický
úrad Spišskej
diecézy

200,00 €

400,00 €

sebavedomia a dôvery vo vlastné schopnosti ale aj
sebakritiky a schopnosti priznať si vlastné chyby. Chceme
ich podporiť vo vlastnej sebarealizácii v budúcom živote v
pracovnej i sociálnej sfére.
Metódy na dosiahnutie cieľov sú založené na myšlienke,
že človek sa najlepšie učí zo svojej vlastnej skúsenosti.
Veríme, že najlepšia cesta ako im vybrané vedomosti
podať je formou zážitku. Hlavnou náplňou pobytu budú
hry s rôznym zameraním, diskusie, športové či tvorivé
aktivity.
Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti a odborným
pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o psychoterapiou
zameranú na telo, odbornú literatúru, ktorá na slovenskom
trhu dlhodobo absentuje. Kniha srbskej autorky L. Klisic Telová psychoterapia - vychádza z učenia Wilhelma
Reicha, ktorý sa považuje za zakladateľa psychoterapie
zameranej na telo. V súčasnosti nie je na Slovensku
preložená žiadna kniha, ktorá by sa obšírnejšie zaoberala
jeho teóriou a prístupom k psychoterapii. Srbská autorka
približuje teóriu Wilhema Reicha a jeho pokračovateľov v
oblasti telovej terapie, obzvlášť sa zameriava na
osobnostné dozrievanie v súvislosti s rozvíjaním
partnerskom vzťahu. Očakávame, že medzi odbornou
verejnosťou bude o túto literatúru záujem, nakoľko v
súčasnosti sa čoraz viac spomína význam práce s telom v
odborných diskurzoch na psychoterapeutických
konferenciách. Všeobecne telová psychoterapia umožňuje
človeku dostať sa k hlbším úrovniam prežívania a cez
prácu s telom uvoľňovať neurotické blokády, vnútorné
konflitky a traumy, ktoré môžu mať svoj pôvod ešte v
preverbálnom vývojom štádiu – a preto ich veľmi ťažko
možné osloviť len verbálnou terapiou. V rámci
psychoterapie tak budú môcť profitovať aj tí ľudia, u
ktorých konvenčná terapia býva často neúspešná.
Účelom projektu je renovácia spoločných priestorov a
izieb, stropov a stien Krízového strediska Dom na pol
ceste pre mladých dospelých v kríze.
Na základe odborného zhodnotenia stavu budovy sa budú
vykonávať tieto práce: škrabanie stien, oprava
poškodených stien- sádrovanie, izolácia zmoknutých
stien, vyspravenie rohov akrylátovým tmelom, penetračný
náter, maľovanie stien.
Našou snahou je vytvoriť pre týchto mladých ľudí, ktorí
nikdy nezažili rodinnú atmosféru, priestor, ktorý budú
môcť nazvať svojim domovom a v ktorom sa budú cítiť
príjemne. Inšpirujúce prostredie je dôležitým prvkom pri
riešení krízovej situácie, poskytuje odrazový mostík a
nastavuje príklad, ako by mohol ich skutočný život v
budúcnosti vyzerať
Projekt “KNIHA – KOMPAS ŽIVOTA“ je zameraný na
revitalizáciu a modernizáciu knižnice Diecézneho
katechetického úradu v Spišskej diecéze. Súčasný stav
knižnice tejto organizácie nepostačuje. Knižnica sa môže
stať multimediálnym informačno-komunikačným centrom
pre všetkých užívateľov. Nákupom nových knižných
titulov, audiovizuálnych dokumentov a materiálnotechnickou úpravou miestnosti sa zvýši „kredit“ knižnice a
jej spoločenský význam. Realizáciou kultúrnych a
vzdelávacích aktivít sa zvýši odbornosť edukačného
procesu na školách a vytvoria sa nové príležitosti na
zmysluplné trávenie voľného času detí, rodičov, učiteľov,
mladých ľudí, dôchodcov a širokú verejnosť. Knižnica

2012zam103

Katarína
Mečiarová

Mattematická
spoločnosť Mladý génius

700,00 €

2012zam104

Ing. Marián
Halamka

Centrum
nadania, n.o.

500,00 €

2012zam105

Juraj Bágeľ

Združenie
STROM

500,00 €

2012zam106

Peter Kolesar

Športový klub
policajnej

500,00 €

bude môcť poskytnúť návštevníkom hodnotné a kvalitné
„kompasy“ – knihy pre správnu orientáciu v živote.
Hlavným cieľom projektu je podporiť premostenie medzi
vzdelávaním v rámci školského vyučovania a
voľnočasovými aktivitami pre deti. Získať nových
nadšencov z radov stredoškolákov pre dobrovoľnícku
prácu so žiakmi základnej školy vo voľnočasových
aktivitách. Vypracovať sériu hier pre žiakov a spracovať ju
vo formáte fóliovaných listov pre viacnásobné použitie.
Podporiť prezentačné schopnosti žiakov v rámci
projektového vzdelávania pred kolektívom. Seminár riešia
žiaci základnej školy z celého Slovenska. V jednom
polroku približne 90 – 120 detí. Pripravuje ho 20 – 30
vedúcich inštruktorov, žiakov strednej školy. Prácu žiakov
aj vedúcich chceme motivovať projektorom, ktorý posunie
prezentačné schopnosti žiakov pred kolektív. Prácu
vedúcich usmerňujú a koordinujú učitelia Gymnázia na
Grösslingovej 18, Bratislave. V rámci projektu pripravíme
sériu hier pre žiakov a spracujeme ich vo formáte
fóliovaných listov, aby sme docielili viacnásobné možné
použitie. Nutnosťou pre realizáciu sú kancelárske potreby.
Vzhľadom k tomu, že celú prípravu a realizáciu podporujú
učitelia gymnázia, tak projektor a fóliované hry sa budú
využívať v dopoludňajších hodinách pre všetkých žiakov
gymnázia a v popoludňajších hodinách pre voľnočasovú
činnosť, čím je vyťaženosť projektora a hier získaných
projektom maximálna. Projekt bude realizovaný v termíne
jún až september 2012.
U nadaných detí ako aj detí autistického spektra dochádza
vo vývine k diskrepancii v oblastiach kognitívnych,
poznávacích a sociálnych zručností. Dokážu pracovať
samé a to s veľkým záujmom a nasadením ale v
skupinových činnostiach sa dostávajú do konfliktov s
rovesníkmi, ktoré nevedia riešiť intuitívnym spôsobom,
následkom čoho zažívajú pocit nespravodlivosti, strát
kamarátstiev a prehlbovanie pocitu „nezapadania“ do
skupiny – osamelosti.
KNIHA a príbeh s ňou spojený je príležitosť ako učiť deti
hovoriť o svojom prežívaní, pocitoch, fantáziách ale aj o
príležitosti vypočuť si a chápať potreby a prežívanie
druhých.
Projektom sa snažíme získať vybavenie príbehovej
miestnosti, kde sa budú realizovať pravidelné stretnutia
detí. Predpokladáme, že v rámci projektu sa uskutoční
okolo 76 stretnutí detí vo veku od 4 do 18 rokov.
Cieľom projektu je podporovať rozvoj matematických
zručností v informatike a matematike. Ponúkať deťom a
mládeži pohľad na matematiku a informatiku z celkom
iného uhla, rozvíjať ich logické myslenie, tvorivosť,
samostatnosť, no i tímového ducha. Aktivity projektu
vytvárajú spoločenstvo detí a mládeže s podobnými
záujmami, ktoré by inak nemalo šancu vzniknúť.
Výnimočným a talentovaným žiakom poskytujeme doplnok
ku klasickému vzdelávaniu, ktorý je
potrebný pre ďalší rozvoj ich nadania. Učiteľom ponúkame
priestor k stretnutiami učiteľov, ktorý majú záujem
efektívne a vhodne pracovať s talentovanou mládežou,
respektíve sa chcú dozvedieť ďalšie metódy ako priblížiť
krásy matematiky a informatiky. Týmto chceme prispieť k
skvalitneniu výučby a práce so žiakmi.
Projekt je zameraný na pomoc mentalne postihnutých pri
ich začleňovaní do bežného života. A to odbúravaním fóbií

kynológie

2012zam107

Ing. Branislav
LAHO

Dobrovoľný
hasičský zbor v
Senici

200,00 €

2012zam108

Darina
Hicklová

Spoločnosť
Joga v dennom
živote - pobočka
Bratislava

400,00 €

2012zam109

Miroslav
Žemlička

Asociácia
náhradných
rodín

600,00 €

2012zam110

Darina
Záhonová

Banské a
mineralogické
múzeum

500,00 €

2012zam111

Mgr. Huťková
Lucia

Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže

500,00 €

zo psov a zvierat.
Projektu sa zúčastnia mentálne postihnuté osoby od
detského veku, cca 6 rokov až po dospelých cca 20 rokov.
Projektom chceme zlepšiť pomôcky na vzdelávanie
a podporiť výrobu pomôcok pre vzdelávanie členov DHZ
Senica a prostredníctvom DHZ Senica i širokej verejnosti.
K vzdelávaniu ako pedagogickému procesu je potrebné
doplniť vhodné prostriedky na odovzdanie a osvojenie
intelektuálnych i praktických skúseností. Na skvalitnenie
aktivít vo vzdelávaní sú potrebné najmä fotoaparát, video
kameru a finančnú pomoc na výrobu brožúr a pomôcok,
ktoré budú slúžiť občanom ako návod na použitie pri
požiaroch, povodniach a mimoriadnych udalostiach.
Potrebné by boli i modernejšie nástroje napr.
Resuscitačná figurína, ručný resuscitačný dýchací vak,
ktoré by uľahčili výkony vzdelávania poskytovania prvej
pomoci. Získané poznatky a názorné ukážky, ktoré si
budú vedieť kvalitne zadokumentovať, povedú k lepšiemu
zvládnutiu správania v stresovej situácii pri záchrane
ľudských životov.
Ozvučovacia technikabude využitá na projekt cvičenie
jogy v parku, v Sade Janka Kráľ, v letných mesiacoch
každý týždeň 1 pracovný deň a 1 víkendový deň a
následne počas roka v Jogacentre pri prednáškach a
programoch pre verejnosť.
Letný pobyt pre náhrdné rodiny je pravidelným projektom
Asociácie náhradných rodín pre náhradné rodiny z celého
Slovenska. Možnosť vzdelávania privítajú náhradní
rodičia, ako súčasť ich práce s deťmi, ktoré prijali do
svojich rodín. Témou odborného programu na tomto
pobyte budú hry. Ako hry pomáhajú náhradným rodinám
prehlbiť vzťahy z prijatými deťmi. Súčasťou pobytu sú aj
služby psychológa, ktorý bude poskytovať individuálne
poradenstvo náhradným rodinám a ich deťom. Deti majú
prpravený program, ktorým ich budú sprevádzať skúsení
dobrovoľníci, ktorí sami prešli vzdelávacím program k
téme náhradného rodičovstva. Letný pobyt má
preventívný charakter, stabilná náhradná rodina je istota
pre dieťa, ktoré si zažilo odmietnutie v biologickej rodine.
Banské a mineralogické múzeum v Bojniciach je
jedinečné svojho druhu na Slovensku. Podpora projektu je
zameraná na dobudovania železničnej trate na banské
vozíky v externej časti expozície. Múzeum slúži pre
vzdelávanie žiakov,pre turistov na lepšie spoznávanie
regiónu Hornej Nitry. Múzem má cca 25 000 exponátov.Je
sprístupnené verejnosti 2 roky,je neziskového charakteru
a od 1.1.2012 patrí pod Slovenské národné múzeu ako
muzeálna expozícia.
Projekt Katarínka je projekt, ktorým sa mladí ľudia formou
letných táborov snažia zachrániť tento kláštor pred ďalším
pustnutím a rúcaním a obnoviť jeho búrlivú a zaujímavú
históriu. Tábory sú určené pre mladých ľudí vo veku od 17
rokov z celého Slovenska, dobrovoľníkov bez nároku na
finančnú odmenu. Konajú sa počas leta v júli až auguste v
štyroch dvojtýždňových turnusoch a sú plánované i na
ďalšie roky až do celkového zakonzervovania stavby.
Počas 18-ročnej histórie sa vytvorili tzv. „best practices“
metódy, ktoré sú osvedčené a trvalo prinášajú
požadované výsledky. Ako každý rok, aj teraz je v plane
vytvoriť priestor pre 200 mladých ľudí, ktorí budú mať
možnosť zažiť neopakovateľné chvíle strávené v prírode
pri záchrane nášho kultúrneho dedičstva.

2012zam112

Martin
Štefaňák

molody.Rusyny

2012zam113

Iveta
Medveďová

Nadácia
detského
kardiocentra

1 000,00 €

2012zam114

Magdaléna
Ďuranová

PRO VIDA, o.z.

1 000,00 €

300,00 €

Cieľom projektu je nadviazať na festivaly, ktoré sa dlhé
roky konali v niektorých obciach tzv. popradskej doliny.
Folklór v týchto obciach mal a dodnes má nezastupiteľné
miesto v rusínskej kultúre. Piesne folklórnych súborov,
ktoré dlhé roky úspešne prezentovali obec doma i v
zahraničí rezonujú v srdciach a ušiach mnohých
poslucháčov a tvoria repertoár viacerých folklórnych
skupín.
Rusínska kultúra asimiluje práve v rusínskych obciach, a
to nie len v dôsledku negatívneho demografického vývoja,
ale aj pod vplyvom silnej asimilácie mladej generácie.
Festival má byť reprezentatívnym festivalom organizácie
molody.Rusyny
Rusínska kultúra na severovýchode Slovenska v minulosti
nebola zriedkavá. Postupom času sa však hlavne
západná časť tohto rusínskeho regiónu kriticky
asimilovala. Cieľom projektu je teda osloviť mladých ľudí a
pripomenúť im svoje korene vzhľadom na blížiace sa
sčítanie obyvateľstva. Hlavným cieľom projektu je aj
obnova bohatej folklórnej tradície regiónov. Folklór v
obciach mal a dodnes má nezastupiteľné miesto v
rusínskej kultúre. Piesne folklórnych súborov, ktoré dlhé
roky úspešne prezentovali obce doma i v zahraničí
rezonujú v srdciach a ušiach mnohých poslucháčov a
tvoria repertoár viacerých folklórnych skupín.
Cieľom Nadácie detského kardiocentra je podporovať
všetky aktivity vedúce k zlepšeniu starostlivosti o deti s
ochoreniami srdcovo-cievneho systému, ktoré sú liečené v
Detskom kardiocentre.
Deti so srdcovo-cievnymi ochoreniami sa bežných táborov
zo zdravotných dôvodov zúčastniť nemôžu. A práve preto
sa Nadácia DKC snaží im táborové zážitky pripraviť v
špeciálnych pre ne prispôsobených táboroch. Program
tábora je pripravený a uspôsobený ochoreniam
konkrétnych detských účastníkov a je dozorovaný
kardiológom z Detského kardiocentra, ktorý sa pobytu
zúčastňuje a zabezpečuje zdravotný dohľad. Tábora sa
zúčastňujú aj ďalší lekári a zdravotnícky pracovníci tak,
aby mohla byť deťom poskytnutá primeraná zdravotnícka
a ďalšia starostlivosť. Možnosť zúčastniť sa pobytu je pre
každé choré dieťa obrovskou pridanou hodnotou najmä po
psychickej stránke. Psychická pohoda, pozdvihnutie
sebavedomia, sebarealizácia, dobrá nálada a ďalšie
pozitíva značne ovplyvňujú zdravotný stav detí. Pobyt na
kardiotábore je pre tieto deti veľkým zadosťučinením za
strach a neistotu, ktorými tieto deti prechádzajú. V tábore
im totiž dokážu pripraviť chvíle plné zábavy a hier, ktoré
by na iných táboroch kvôli chorobe nezažili.
Letný kardiotábor je hradený výlučne z sponzorských
príspevkov a je pre vybraných účastníkov zdarma.
Primárnym cieľom projektu je vybudovať funkčný vzťah
medzi dieťaťom z detského domova a dobrovoľníkom,
ktorý dieťaťu pomôže v integrácii do spoločnosti, zvýši
jeho motiváciu, sebavedomie a v neposlednom rade bude
predpokladom k úspešnému nájdeniu a udržaniu práce.
Projekt sa zameriava na deti z detských domovov vo veku
6 až 16 rokov. Je to celoročný projekt, ktorý začal už v
roku 2010, a v súčasnosti pracuje s 11 aktívnymi Buddies
v detskom domove Bernolákovo. Cieľom projektu je
postupné rozširovanie počtu dobrovoľníkov a pokrytie
ďalších detských domovov v rácmi Bratislavského kraja a
do budúcnosti aj ďalšie regióny SR.

2012zam115

Mgr. Iveta
Majgotová

Občianske
združenie Šanca
pre nechcených

700,00 €

2012zam117

Jozef Šarlay

OZ Včielka pri
Súkromnej
základnej škole

200,00 €

2012zam118

Ing. Martina
Penciaková

INŠPIRÁCIA
občianske
združenie

400,00 €

2012zam119

Igor Obšajsník

Občianske
združenie
Prameň radosti

200,00 €

2012zam120

Richard Novák

Rodičovské
združenie sv.

300,00 €

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. Hodnoty a skúsenosti staroby sú
obohacujúce aj pre ľudí strednej a mladej generácie. Preto
prostredníctvom zaškolenia prihlásených dobrovoľníkov
chceme zrealizovať už po tretí ročník vzdelávacieho
programu zameraného na sociálnu prácu so seniormi, ako
základného predpokladu pre dlhodobú prácu so seniormi.
Účastníci projektu po absolvovaní vzdelávacieho
programu budú raz týždenne v priebehu minimálne
jedného roka tráviť čas s vybraným seniorom – pri
návštevách, spoločných rozhovoroch, prechádzkach a
saturovať mu tak potrebu spoločenského kontaktu, ktorý
je v ich životnej situácii obmedzený.
Výstavba plánovaného arboreta vyžaduje terénne úpravy
(korzo) pre návštevníkov, osadenie lavičiek na
zabezpečenie výuky priamo v arboréte a nákup krovín,
rastlín, drevín, pričom je plánovaných 250 rastúcich
objektov, ktoré budú označené slovenským a latinským
názvom. Arborétum má slúžiť žiakom školy, ako aj žiakom
ostatných škôl mesta Žiliny, pretože ide o jediné
arborétum na území mesta (asi aj v celom Žilinskom kraji).
Údržba arboréta bude zabezpečovaná pracovníkmi školy
a žiakmi, ktorí túto školu navštevujú. Nakoľko nám veľmi
záleží na tom, aby okolie našej školy bolo estetické a
príjemné pre všetkých návštevníkov, rozhodli sme sa
spestriť vegetáciu okolia školy. Zbierka stromov by mala
obsahovať základné dreviny rastúce na Slovensku:
borovica, smrek, jedľa, buk, dub, javor, hrab, lipa,
pagaštan konský, jarabina. Veríme, že k nim každoročne
pribudnú ďalšie dreviny a rastliny. Naši žiaci budú mať
podľa triednych kolektívov pridelený svoj „adoptívny“
strom, o ktorý sa budú starať. V rámci hodín biológie,
geografie, prírodovedy, environmentálnej výchovy budú
tieto stromy využívané ako názorná učebná pomôcka,
žiaci budú mať možnosť sledovať zmeny drevín a rastlín
počas roka, ich rast. Oboznámia sa s drevinami
Slovenska, budú ich vedieť zaradiťdo jednotlivých
výškových pásiem, získajú zručnosťv pestovaní zelene a
naučia sa zodpovedne a citlivo pristupovať k prírode ako k
živej súčasti nášho ekosystému.
Cieľom projektu je obnova detského ihriska v obci
Mojmírovce a revitalizácia oddychovej plochy pre rodiny s
deťmi a seniorov. Revitalizáciou sa myslí najmä doplnenie
ihriska o herné prvky, oprava mobiliáru, zriadenie ohniska
a dosadba zelene. Obnovou tohto, obcou tradične
využívaného, priestoru dosiahneme utuženie a rozvoj
miestnej komunity a skvalitnenie životného prostredia pre
deti.
Účelom projektu je podporiť, skvalitniť a zabezpečiť
atraktívnejšie a efektívnejšie fungovanie pravidelných
podujatí pre rodiny s deťmi zameraných na rozvoj
a ochranu duchovných hodnôt rodín a mladých ľudí,
formou zabezpečenia potrebného vybavenia na
atraktívnejšie trávenia voľného času pre deti počas
stretnutí rodín, ale aj počas celého roka, najmä pre
miestne vidiecke deti, ktoré nemajú v obci vytvorené
dostatočné podmienky pre zmysluplné voľno-časové
aktivity.
Naša Spojená škola sv. Františka z Assisi má už 9 rokov.
Keď sme začínali, mali sme menej ako 50 žiakov, dnes ich

František

2012zam121

Ing. Diana
Ondrejčíková

Občianske
združenie
Stromíš

2012zam122

Marianna
Gvozdjaková

Autitstické
centrum
Andreas n.o.

2012zam123

Marek Mokry

Združenie
rodičov MŠ
Bilíkova

200,00 €

2012zam124

Ján Plačko,
Ing.

Materská škola,
Dunajská Lužná

200,00 €

300,00 €

1 000,00 €

máme takmer 500. Sme jedinou cirkevnou základnou
školou v štvrtom bratislavskom obvode. Tento rok sa
zapísalo na našu školu do 1. ročníka ďalších 85 detí
Cieľom projektu je rekonštrukcia telocvične.
Väčšina detí má telesnú výchovu veľmi rada, je to
možnosť vymeniť sedenie v školských laviciach za
príjemný pohyb. Aby však telocvik bol skutočným
prínosom, musí byť aj prostredie na šport zdravé,
hygienicky vyhovujúce a príjemné.
Zámerom projektu je uchovať a prezentovať kultúrne
dedičstvo a jeho hodnoty verejnosti. Cieľom projektu je
zdokumentovanie piesňovej tvorby ľudu tejto
hornogemerskej obce na zvukovom zázname pre trvalú
archiváciu, prezentáciu ale aj sprístupnenie kultúrneho
dedičstva ďalším generáciám. Výsledky projektu budú
slúžiť ako tvorivá dokumentácia pôvodnej, piesňovej a
hudobnej tvorby v obci. Zvukový záznam je určený ako
náučný pracovný materiál pre členov z FS Stromíš i pre
poznávanie ľudovej tvorby širokej verejnosti pri prezentácií
v médiách. Vedúcim bude slúžiť ako prezentačný
dokument histórii obce a zároveň sa stane aj prílohou
obecnej kroniky.
Základným cieľom projektu “Dve muchy jednou ranou” je
rozvoj pracovných zručností 10 klientov s autizmom, ktorí
navštevujú Autistické centrum Andreas. Klienti už vyše
roka v rámci terapie stláčajú PET fľaše. Ide o rutinnú
činnosť, prostredníctvom ktorej u klientov systematicky
podporujeme pracovné návyky a zvyšujeme pocit
užitočnosti. V praxi to znamená, že v pracovnej terapii
využívame ich tzv.silné stránky, t.j. bezúčelné stereotypné
správanie využívame na účelnú rutinu. Prostredníctvom
projektu plánujeme zabezpečiť účinnejšiu osvetu o
recyklácii PET fľiaš medzi susedmi, čím získame potrebné
množstvo fliaš na pracovné aktivity. Projektom chceme
zvýšiť citlivosť okolia nielen voči ľuďom s autizmom, ale aj
voči životnému prostrediu. Veríme, že komunita v širšom
okolí centra Andreas sa do recyklácie PET fľašiek zapojí,
pretože spoločne so zbieraním PET fľašiek získajú aj
dobrý pocit, že pomáhajú ľudom s autizmom.
Samostatnosť klientov a rozvoj ich pracovných návykov
budeme podporovať aj ostatnými aktivitami projektu, ako
triedenie odpadu a pomocné práce v žehliarni a práčovni.
Činnosti zvizualizujeme a individuálne prispôsobíme
každému klientovi na mieru podľa jeho schopností.
Odovzdávaním stlačených PET fliaš zabezpečíme aj
čiastočnú udržateľnosť projektu.
Cieľom projektu je materiálne dobudovanie vonkajšieho
prostredia o hrové prvky, ktoré budú slúžiť deťom na
športovo – pohybové a relaxačné aktivity, predovšetkým
na zlepšenie prípravy najmenších športovcov – škôlkarov
tak, aby sa prilákali deti už od 3 – 4 rokov, ku zdravému
pohybu a k športovaniu hravou formou. Utvárať návyky
smerujúce k zdravému životnému štýlu, k ochrane a
podpore zdravia a tak, ponúknuť základný predpoklad
prevencie detských civilizačných ochorení. Chceme sa
pokúsiť k aktívnemu tráveniu voľného času, dopriať im
radosť z pohybu v bezpečnom prostredí školského dvora.
Predmetom je získanie dostatočného množstva
finančných prostriedkov na realizáciu futbalového ihriska
pre deti v MŠ a ako aj širšiu verejnosť a obyvateľov obce
Dunajská Lužná. Cieľom je podpora pohybových aktivít
detí, vytvorenie priestoru na stretávanie sa rodičov.
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Úpravou terénu vznikne väčšie ihrisko, na ktoré sa položí
špeciálny gumový povrch, ktorý je možné umiestniť do
exteriéru, je ľahko udržiavateľný, má dlhú trvácnosť a
bezpečný aj pre menšie deti v predškolskom veku.
Úpravou terénu sa myslí odstránenie starých betónov,
úprava vŕby-to bude vykonané dobrovoľnícky.V takýchto
priestoroch sa tak budú môcť konať rôzne oslavy,
organizovať súťaže a podporí sa tak socializácia mladých
rodín v obci.
Týmto projektom chceme udržať v keramickej dielni
kvalitnú prácu s výrobkami, ktoré vyhotovili ľudia s
mentálnym znevýhodnením. Ide o snahu vytvoriť
podmienky na kvalitnejší a dôstojnejší život ľudí so
špeciálnymi potrebami.
Zámerom združenia PKSZ je podporiť činnosť folklórneho
súboru Dúbrava. FS Dúbrava oslávi tohto roku 33.výročie
založenia súboru. Pri tejto príležitosti pripravuje nový
program. K príprave nového programu súbor potrebuje
priestory na nácvik tanca, hudby a spevov. V säčastnosti
súbor realizuje nácviky v Dome kultúry v Prešove. FS
Dúbrav je jediným súborom v Prešove, ktorý za priestory k
nácviku platí nájom zo svojich peňazí, ktoré získava z
rôznych zdrojov, pretože k takémuto programu treba aj
nové kroje, čižmy, choreografie a hudobné úpravy. Preto
sa združenie PKSZ rozhodlo požiadať o príspevok na
zaplatenie nájmu týchto priestorov. FS Dúbrava
reprezentuje nielen Prešov a blízke okolie, ale zúčasťňuje
sa na rôznych medzinárodných festivaloch, kde
reprezentuje Slovensko a jeho zvyky a tradície v podaní
talentovaných mladých ľudí.
Projekt sa týka najmä zveľaďovania a rekonštrukcie
exteriéru v areáli Materskej školy v Kútoch. Projekt je
zameraný na bezpečnosť a zábavu našich detí
navštevujúcich materskú školu, z dôvodu nevyhovujúcich
podmienok (opotrebované a poškodené hracie prvky).
Hlavnou súčasťou projektu je vybudovanie zábavného a
oddychového parku, t.j.detské preliezky; bezpečné zakryté
pieskoviská, pružinové hojdačky, kolotoč, drevený vláčik,
lavičky i výsadba zelene. Cieľom je, aby organizácia
prispievala a získavala financie pre materskú školu v
rámci organizovania akcií; od miestnych podnikateľov z
rodičovských príspevkov, atď.
Práca s interaktívnou tabuľou je živá a príťažlivá. Jej
prínosom je široké spektrum možnosti rozvoja
kognitívnych, učebných, psychomotorických a najmä
informačných kompetencií u detí s využitím ich tvorivosti a
získaných poznatkov v jednotlivých oblastiach
predprimárneho vzdelávania.
Čas trávený v prírode s koňmi nemá možnosť k svojmu
zdraviu využívať každý.Preto chcema aspoň takouto
formou týždenného pobytu
dopriať všetkým deťom ktoré navštevujú naše
zariadenenie, aby popri každonenných povinnostiach
mohli zažívať príjemné chvíle v prírode s trýmito
zvieratami.Priamy kontakt s koňom prinesie nie len
radosť, ale hlavne pozitívny vplyv na ich zdravie. Súčasne
formou zážitkového učenia si deti prehĺbia svoj vzťah k
prírode a životnému prostrediu.
Stredisko pôsobí vo vlastných priestoroch v päťpodlažnej
budove – sprevádzkované majú tri podlažia, z nich už
podstatná časť bola zrekonštruovaná, väčšina izieb je
bezbariérových, ale v rámci svojich investičných zámerov,
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ktoré môžu realizovať len postupne podľa finančných
možností, by SED Sučany potrebovalo zrealizovať okrem
výmeny okien, o ktorých prefinancovanie nás žiadajú, aj
ďalšie projekty ako napr. výmena- modernizácia výťahov,
prebudovanie všetkých izieb na bezbariórové, rozšírenie
kapacity zariadenia o ďalšie dve podlažia, nakoľko o tieto
služby je neustále narastajúci záujem, zakúpenie
zdvíhacích zariadení pre svojich klientov atď.
Materská škola podporuje pohybové aktivity detí a zdravý
životný štýl. Do vzdelávania detí preto chceme zapojiť
niekoľko pomôcok pre cvičenie detí vonku i v triede.
Pomôcky pre cvičenie vonku (karimatky pre cvičenie a
odrážadlá na nácvik bicyklovania),sú vhodné pre všetky
vekové skupiny detí. Drevená Polykarpova stavebnica je
flexibilná zostava a umožňuje deťom zapojiť svoju fantáziu
a vytvoriť z nej rôzne modely napr. loď, raketu, auto,
obchod, domček a mnoho iných kombinácií. Deti pri týchto
hrách môžu pohybom a vizuálne riešiť úlohy, a je to
zároveň výborná príležitosť pre učenie sa porozumeniu,
spolupráci a komunikácii.

