Projekty podporené zo zamestnaneckého programu „Dobré srdce“ 2010
Č.p.

Predkladateľ

Podporená
organizácia

Názov projektu

Suma
€

10z001

Beata
Dublanová

Autistické centrum
Andreas

Každý zmysel má zmysel

600

10z002

Anna Javornická

Organizácia
muskulárnych dystrofikov

Integračný pobyt pre ľudí so
svalovou dystrofiou

600

10z003

Michal Štofa

O.z. rodinne centrum
Klbko

Vzdelávanie rodičov na
rodičovskej dovolenke

900

10z004

Elena Brnčalová

Plamienok n.o.

Týždenný letný pobytový tábor
pre súrodencov: "Nie si sám."

700

10z005

Zuzana Bartová

Združenie priateľov FS
Háj

Cezhraničná spolupráca a
propagácia národnej kultúry

600

10z006

Marek Zeman

Slovenská spoločnosť pre
štúdium náboženstiev pri
SAV

Religionistický časopis Axis
Mundi, ročník 2010

600

10z007

Vlasta Cisárová

Detská organizácie Fénix

FeDo

350

10z008

Denisa
Škorpilová

O.z. Malachovček

Slávnostné verejné vystúpenie
DFS Malachovček

600

10z009

Miroslava
Fabiánová

O. z. Bratislavský
chlapčenský zbor

Letné sústredenie
Bratislavského chlapčenského
zboru

600

Projekt „Každý zmysel má zmysel“ podporuje zavedenie a zrealizovanie
inovatívnej terapie v Autistickom centre Andreas. Hlavným cieľom projektu je
prostredníctvom pravidelných terapií umožniť ľuďom s autizmom spoznávať
zmyslové podnety, najmä zážitky z pohybu vlastného tela a zároveň
podporovať stimuláciu tela k vlastnému pohybu.
Účelom predkladaného projektu je zorganizovanie intenzívneho integračného
pobytu pre ľudí so svalovou dystrofiou od 14. do 17. októbra 2010 v
bezbariérovom hoteli Sĺňava v Piešťanoch. Zúčastnia sa ho členovia OMD z
celého Slovenska - takmer všetci na vozíkoch alebo ťažko chodiaci.
Zámerom projektu je poskytnúť rodičom, ktorí sa pripravujú na návrat do
zamestnania priestor na vzdelávanie a zároveň poskytnúť ich deťom možnosť
adaptácie na kolektív. Projekt tiež prispeje k zvýšeniu ich schopnosti návratu
do zamestnania či založenia vlastného podniku (živnosti).
Tábor pre súrodencov detí, ktoré boli v starostlivosti Detského hospicu
Plamienok a už nie sú medzi nami. V rámci starostlivosti o rodinu venujeme
pozornosť aj súrodencom zomierajúcich detí. Cieľom projektu je poskytnutie
profesionálnej pomoci týmto rodinám a deťom pri zvládaní tejto životnej
situácie
Zámerom projektu je organizácia recipročného stretnutia dvoch folklórnych
súborov zo Slovenska a Maďarska s cieľom zbližovania oboch národných
kultúr. V rámci stretnutia je v pláne celovečerný program a jednodenný
workshop venovaný odbornej výučbe tanca a hudby.
Z projektu bude mať prínos široká komunita odborníkov a študentov
zaoberajúcich sa štúdiom náboženstiev. Časopis Axis Mundi sprístupní
odborné práce čitateľom, umožní odbornú diskusiu k mnohým teoretickým,
metodologickým, historickým a ďalším problémom a tiež poslúži ako učebná
pomôcka pre študentov religionistiky. Tým, že časopis poskytuje priestor aj
študentským prácam publikovať v odbornom časopise už ako študent, je vždy
znakom prestíže, povzbudí študentov k ďalšiemu vzdelávaniu a zdravému
súťaženiu
Hlavnou myšlienkou projektu je vzdelávanie mladých dobrovoľníkov Detskej
organizácie Fénix, a to nielen v oblasti fungovania organizácie, pedagogiky či
psychológie alebo prostredníctvom zážitkových aktivít ich motivovať a
inšpirovať k ich vlastnej ďalšej činnosti v rámci organizácie, a teda pri
pravidelnej činnosti s deťmi
Občianske združenie Malachovček je neziskovou organizáciou, ktorá v
najväčšej miere svojou činnosťou podporuje detský folklórny súbor
Malachovček. Jeho vedenie sa aktívne snaží šíriť a vychovávať slovenský
folklór a ľudové tradície rázovitých oblastí Slovenska a to rozvíjaním, výchovou
a vedením detí a mládeže k zachovaniu kultúrnych hodnôt našich predkov
Ide o týždenný pobyt Bratislavského chlapčenského zboru v Trenčianskych
Tepliciach. V Dome Speváckeho zboru slovenských učiteľov majú chlapci
vynikajúce podmienky na štúdium novej hudobnej literatúry, prípravu
zborových skladieb, ale aj na relax a oddych

10z010

Martina
Palatická

Ján Mikuláši

Dobré srdce na nájdenie
Adama.

1000

10z012

Lucia Pestúnová

Združenie na záchranu
lesných železníc

História lesnej železnice

600

10z013

Štefan Horváth

Ad Una Corda

Salve Musica Slovaca (SMS II)

600

10z014

Anna Baranská

Aj oni majú svoj pekný svet

1000

10z015

Katarína
Horňáčková

Spoločnosť pre pomoc
deťom v detských
domovoch
ZPMP Pezinok

Kto hľadá, nájde

870

10z016

Mária Baranová

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže
Katarínka

Katarínka - pohľadom do
minulosti, s výhľadom z veže
do budúcnosti!

600

10z017

Alžbeta
Groheová

Slovenská debatná
asociácia

Letný debatný inštitút

500

10z018

Viliam Šóka

Domov sociálnych služieb
prof. K. Matulaya

Vianočné tvorivé dielne
DSSpKM

200

10z019

Michal Černák

Nadácia Zelená nádej

Školy o lesoch a pre les

900

10z020

Júlia Krempaská

O.z. Rákocziho cesta

Legenda o tajnej chodbe ožíva

800

V roku 2008 bola dcéra pána Mikulášiho v Egypte spolu so svojim synom
Adamom. Pred odchodom z Egypta na letisku v Káhire jeho otec syna uniesol.
Polícii sa doteraz nepodarilo dieťa nájsť. Uplynulo 15 mesiacov a dcéra pána
Mikulášiho žije v Káhire bez príjmu. Prispieva jej otec z dôchodku. Využili
poslednú možnosť a oslovili detektívnu kanceláriu, ktorá sa špecializuje na túto
činnosť. Agentúra na činnosť vyžaduje značnú čiastku prostriedkov (20 000 €),
ktorú sa snažia dôchodcovia získať príspevkami od ľudí, ktorí môžu pomôcť
Projekt je zameraný na obnovu vagóna, v ktorom sa zrealizuje
zdokumentovanie písomných i vecných pamiatok z histórie lesných železníc.
Snahou združenia je informovať verejnosť a najmä mládež o význame lesných
železníc Slovenska a rozvoji lesného hospodárstva v minulosti
Projekt Salve Musica Slovaca (SMS) chce šíriť a propagovať pôvodnú
slovenskú zborovú tvorbu v jednotlivých regiónoch Slovenska a poukázať tak
na bohatú tradíciu v tejto kultúrnej oblasti formou „posielania hudobných správ
(SMS)“ smerom k verejnosti
Cieľom projektu je zabezpečiť krátkodobý pobyt v NP Dunajec pre 6 ZŤP detí z
Detského domova vo Vranove nad Topľou vo veku od 4 do 15 rokov, spojený s
hipoterapiou
Projekt Kto hľadá nájde má za cieľ ukázať ľuďom s mentálnym postihnutím
možnosti, ako efektívne využiť internet vo svoj prospech, naučiť ich hľadať,
triediť a spracovávať informácie a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu.
Svojou interaktivitou spája projekt účastníkov do tvorivého tímu, ktorého
výsledky práce možno sledovať aj na webovej stránke
www.sebaobhajovanie.sk
Projekt Katarínka prebieha od roku 1995. Jeho cieľom je záchrana –
konzervácia ruín Kláštora sv. Kataríny pri Dechticiach – národnej kultúrnej
pamiatky. Mladí budú mať možnosť okúsiť tradičné kresanie dubových trámov,
taktiež budú konzervovať múry veže, aby neohrozovali turistov a pretrvali
ďalšie stáročia. V neposlednom rade sa budú podieľať na atraktívnom
archeologickom výskume - objavovaní stratenej, vekmi ďalekej histórie, či pri
záchrane vzácnej štukovej výzdoby bočnej barokovej kaplnky kostola
Podaná žiadosť je spojená s usporiadaním debatného inštitútu v Bardejove.
Podujatie je zamerané na prácu s mládežou prostredníctvom akademickej
debaty, ktorá učí deti kriticky myslieť. Zároveň ich učí komunikačným
schopnostiam, schopnosti analyticky myslieť a vhodne pracovať s informáciami
V prvú adventnú nedeľu sa snažia prostredníctvom aktívnej účasti celých rodín
i širokej verejnosti na príprave vianočných drobností spomaľovať uponáhľaný
čas. Snažia sa o pozitívnu náladu sprevádzanú vianočnou hudbou, pri ktorej
ide výroba vencov či perníkov pekne od ruky.
Projekt je zameraný na podnietenie študujúcej mládeže na základných a
stredných školách na Slovensku k aktivitám zameraným na pochopenie
funkcie lesa, na aktívnu pomoc lesom v komunitách škôl, na spoznávanie
chránených území a odhaľovanie negatívnych aktivít v lesoch v ich okolí i
hľadanie riešení, a to prostredníctvom celoslovenskej súťaže Lesoochranárska
škola roka 2011.
Pod Šarišským hradom koluje legenda o tajnej chodbe z hradu do centra
mesta Prešov ku Rákocziho domu. Zakladá sa na podzemných priestoroch
nachádzajúcich sa na hradnom nádvorí, ktoré čas zavalil množstvom sutiny.
Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s archeológmi začali s čistením údajnej

10z021

Renáta Psárska

RZ pri MŠ
Hviezdoslavova, Levice

Klenotnica ľudovej slovesnosti

200

10z022

Lucia Angerová

O.z. pri MŠ Ružová,
Stupava

Ružové kráľovstvo

200

10z023

Katarína
Žitňanová

Slov. Skauting
Východoslovenská oblasť

Dvere dokorán

350

10z024

Jaroslav Kubáň

Slov. skauting 99. zbor
Žilina

Tábor zálesáka Rolfa

350

10z025

Ingrid
Kaňuchová

Spoločnosť ľudí dobrej
vôle

Dajte nám šancu!

1000

10z026

Jozef Šarlay

Tanečné divadlo
Alternatív

Letná tanečná škola pre deti a
mládež - Labyrint Žilina

150

10z027

Jana
Lenoráková

DOMKA – Bratislava
Mamateyova

Prímestský tábor - Expedícia
SiNaj

500

10z028

Monika
Tretinová

ANO pre život n.o.

Od pomoci k svojpomoci

400

10z029

Marián Halamka

Centrum nadania n.o.

200

10z030

Branislav Kužela

Trenčianska nadácia

Detské N Centrum zefektívnenie práce s
informáciami
Trenčianske korzo 2010

470

10z031

Milan Sudovský

O.z. Včielka

Mediálna výchova

300

tajnej chodby. V skutočnosti ide o stredovekú cisternu na dažďovú vodu.
Cieľom projektu je vyčistiť tento podzemný priestor a pripraviť možnosti jeho
prezentácie turistom
Prostredníctvom neziskovej organizácie - rodičovského združenia chce projekt
Klenotnica ľudovej slovesnosti sprostredkovať deťom i rodičom v meste Levice
dedičstvo starých mám a otcov. Program MŠ bude doplnený o zvyky, ktoré sa
v okolitých dedinách tradujú počas roka.
Revitalizácia a modernizácia školského dvora, kde trávia deti priemerne 3-5
hodín denne. Cieľom je zariadenie na dvore postupne vymieňať. Rodičia sa
aktívne zapájajú do činnosti MŠ, majú spoločné zážitky a pri spoločnej práci sa
spoznávajú
Projekt Dvere dokorán symbolicky otvára dvere - vytvára priestor pre mladých
ľudí, ktorí sú aktívni v mladom živote, vynikajú spomedzi rovesníkov a sú
motivovaní ďalej rásť, aby si osvojili nové schopnosti, zručnosti a hodnoty.
Zúčastnia sa na troch vzdelávacích programoch, kde získajú zručnosti a
kompetencie vytvárať atraktívny program pre deti a mládež a prezentovať túto
ponuku čo najširšej skupine dospievajúcich
Bude zrealizovaný 11 dňový letný stanový skautský tábor. Pomocou
táborového programu chceme deti podnietiť k aktívnemu prístupu k vlastnému
osobnostnému rastu
Predkladaným projektom sa zameriavame na komplexnosť v poskytovaní
pomoci, poradenstva a asistencie v oblasti pracovného práva, podpora
zamestnanosti, zvyšovanie pracovného uplatnenia a organizovania voľnočasových aktivít. Cieľovou skupinou sú migranti žijúcu v Košickom
samosprávnom kraji
Projekt „Letná tanečná škola pre deti a mládež - Labyrint Žilina“ je zameraný
predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou vo veku od 5 rokov až po starších,
ktorý majú záujem kreatívne a užitočne využiť čas počas letných prázdnin. Ide
o neformálne vzdelávanie v oblasti tanečného umenia a dramatickej tvorby
Prímestský tábor je podujatie, ktoré má v stredisku na Mamateyovej dlhoročnú
tradíciu a teší sa veľkej obľube. Počas piatich dní prichádza do strediska okolo
100 detí vo veku od 9 do 15 rokov. Každý deň je pre nich pripravený zábavný
program, aktivity, v ktorých si deti môžu zašportovať, zasúťažiť, rozvíjať svoje
talenty, tvorivé myslenie a činnosť
Cieľom projektu je podpora aktivít organizácie s účelom získania finančných
prostriedkov, ktoré budú určené na zabezpečenie poskytovania odborných
programov pre ženy a deti ohrozených sociálnym vylúčením . V mesiacoch
september až december 2010 plánuje organizácia uskutočniť verejnú zbierku.
Jedným z projektov Centra nadania je Detské N centrum, ktorého cieľom je
organizovanie aktivít pre deti predškolského veku s cieľom podpory a
rozvíjania intelektového nadania a predbežnej pedagogickej diagnostiky
Trenčianske korzo je dvojhodinová nedeľná akcia na Mierovom námestí v
Trenčíne nadväzujúca na tradíciu 60. a 70. rokov v Trenčíne, kedy korzovanie
Trenčania považovali za vysoko spoločenskú aktivitu napomáhajúcu rozvoju
mesta. Trenčianska nadácia ju organizuje pravidelne od roku 2002. Jej cieľom
je oživiť najkrajšie trenčianske námestie, ponúknuť verejnosti priestor na
stretnutie, nadviazať na tradíciu
Projekt "Mediálna výchova" rieši zabezpečenie potrebných technických
pomôcok pre nový učebný predmet Mediálna výchova, ktorý sa v tomto

10z032

Zuzana Sváková

RZ pri MŠ Nevädzova,
Bratislava

Naša záhradka

200

10z033

Eva Šmatláková

Refugium n.o.

Modernizácia a skvalitnenie
práce zdravotníckeho
personálu v sociálnom
zariadení: Zariadenie pre
seniorov JOB a DSS

500

10z034

Alexandra
Maňkošová

Domka Prešov

Dávam ďalej, čo som dostal

500

10z035

Ladislav Vaško

KRÍDLA, spoločnosť
priateľov slobodnej
výchovy a vzdelávania

Pohybom podporme zdravý
vývin detí

200

10z036

Zuzana
Nociarová

Združenie umenie pomoci

Kto sa práve nerodí, umiera

900

10z037

Ján Horník

RZ pri ZŠ Nemocničná,
Považská Bystrica

"Angličtina hrou" s využitím
interaktívnej tabule

500

10z038

Mária
Gremanová

Nádej na život

Postihnuté deti a divadlo

200

10z039

Alena Delinová

Šanca n.f.

Integrácia počas jedného dňa

800

10z040

Július Žatko

Spevácky zbor Apollo

Celoročné spievanie
speváckeho zboru APOLLO

600

školskom roku začal vyučovať v novootvorenom piatom ročníku ZŠ vo Veľkom
Grobe.
Cieľom projektu je podporiť environmentálne cítenie u detí prostredníctvom
výsadby vhodných rastlín, pestovať ich pocit starostlivosti a ochrany o životné
prostredie a zároveň zvýšiť produkciu mestskej zelene a vytvoriť kútik oddychu
a relaxu pre deti na školskom dvore
Prioritou projektu je skvalitnenie materiálno - technických podmienok
potrebných pre zlepšenie každodennej práce s klientmi. Veľmi potrebné sú
elektrické polohovateľné postele, ktoré budú prínosom či už pre obyvateľov v
zariadení, čím sa zvýši ich pohodlie, ale aj pre zdravotnícky a ošetrovateľský
personál, ktorým bude uľahčená práca pri manipulácií a ošetrovaní chorých
ľudí.
Tento projekt je zameraný na vzdelávanie dobrovoľníkov, ktorí v Združení
pracujú s deťmi a mládežou. Projekt bude realizovaný na miestnej úrovni v
meste Prešov a jeho blízkom okolí.
Cieľom a zámerom pri tomto projekte je podporiť prirodzený a zdravý vývin
detí v predškolskom veku. Podporovať deti k pohybu a tak u nich rozvíjať
hrubú a jemnú motoriku, správne držania tela, rozvoj rovnováhy, skrze svoje
telo a cez pohyb spoznávať svet - priestor orientovať sa v ňom a tak
predchádzať rôznym vývojovým poruchám, ktoré sa v neskoršom veku môžu
zobraziť až do špeciálnych vývinových porúch učenia.
Publikácia "Kto sa práve nerodí, zomiera" je príručka pre pomáhajúcich
odborníkov, dobrovoľníkov a rodinných príslušníkov, ako aj študentov
pomáhajúcich profesií, ktorí sa stretávajú a sprevádzajú dlhodobo vážne
chorých a zomierajúcich. Podáva stručný prehľad o tom, ako pomáhať a
porozumieť správaniu človeka v záverečnej fáze života, ako mu čo najviac
pomôcť udržať kvalitu života a dôstojnosť
Žiadame o podporu projektu Rodičovského združenia pri ZŠ Nemocničnej v
Považskej Bystrici na zakúpenie interaktívnej tabule na výučbu cudzieho
jazyka s možnosťou využitia najmä pre žiakov nižších ročníkov na prvom
stupni Základnej školy
"Postihnuté deti a divadlo" je projekt, ktorý sa realizuje sa už piaty rok. Je
určený deťom s fyzickým a mentálnym postihnutým, ktoré medzi múrmi
zariadení trávia voľné chvíle najmä pri počítačových hrách. Skutočné divadlo,
vynikajúce hry so živými hercami - legendami slovenskej kultúry im dávajú
omnoho viac
Viacročný projekt medzinárodného sieťovania mladých ľudí s fyzickým
postihnutím s krajinami celej Európy si dáva za cieľ zvýšenie participácie
mladých hendikepovaných ľudí v medzinárodných mládežníckych výmenách
a začlenenie týchto ľudí do širšieho kontextu európskej spoločnosti. V tomto
roku budú študenti Spojenej školy na Opatovskej ako jediní zo Slovenska
prezentovať región a realizovať sieťové aktivity v nemeckom meste Xantén
v Severnom Porýní.
Spevácky zbor Apollo počas svojej vyše dvanásťročnej histórie ukázal, že je
kvalitným hudobným telesom, čo preukázal úspešnou účasťou na rôznych
domácich i zahraničných festivaloch, ako aj zlatými pásmami na súťažných
festivaloch. 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.

10z041

Miloš Kulík

Evanjelická diakónia
ECAV

Dom na polceste - Veľký
Slavkov

600

10z042

Ján Plačko

RZ pri MŠ Šustekova Ba

200

10z043

Jana Valachová

Deti Humanity o.z.

Rozvoj počítačovej
gramotnosti a informačných
technológií v predprimárnom
vzdelávaní
Free e-mail lector

10z044

Gabriela
Sklenárová

ZŠ Pavla Marcelyho

Technické prebudovanie
učebne kovodieľne na
telocvičňu

200

10z045

Juraj Velebír

Nitriansky horský spolok

Festival o horách a cestovaní
– Vysoké Hory Nitra 2010

250

10z046

Katarína
Boledovičová

Spolok rodičov detí pri MŠ
v Blatnom

Podajte ruku - obdaríme vás
úsmevom

200

10z047

Veronika
Smolárová

VŠ zdravotníctva
a soc.práce sv. Alžbety,
n.o.

Angličtina pre siroty
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Matúš Vízner

FS Goralik

Most kultúry
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Martin Tomášek

Dokan

Letný tábor - Bensheim

500
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Stredisko Evanjelickej Diakónie ECAV na Slovensku - Dom na polceste vo
Veľkom Slavkove sa vo svojej činnosti zameriava na odchovancov detských
domovov, ktorí sa po ukončení ústavnej starostlivosti ocitli v situácii, že musia
opustiť zariadenie, no nemajú kam ísť a sami nedokážu samostatne žiť.
Primárny cieľ zariadenia je vytvoriť týmto odchovancom také podmienky, aby
sa vedeli o seba sami postarať.
Týmto projektom by sme radi podporili aktivitu štátnej MŠ Šustekova 33,
Petržalka v oblasti rozvoja a správneho používania informačno-komunikačných
a informačných technológií v procese pred primárneho vzdelávania detí vo
veku 2-6 rokov.
OZ Deti humanity v rámci Európskeho roku boja s chudobou a sociálnym
vylúčením mieni rozšíriť svoje doterajšie aktivity zamerané na podporu
tvorivých a vzdelávacích záujmov detí ohrozených chudobou alebo inak
znevýhodnených o projekt "Free e-mail lector". Podstatou tohto projektu je
poskytovanie operatívnej a zároveň stabilnej vzdelávacej podpory
prostredníctvom e-mailu predovšetkým deťom zo sociálne slabších vrstiev.
Prebudovanie učebne na gymnastickú telocvičňu - priestory modernej účelovogymnasticky viazanej malej telocvične, ktorá sa bude využívať na alternatívne
cvičenie menších triednych skupín, hlavne žiakov z I. stupňa alebo na
gymnastické cvičenie žiakov z II. stupňa. Zriadením novej malej telocvične sa
zabezpečí rozvoj a kultúra pohybových aktivít v rôznych oblastiach života
žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku
Festival počas dvoch dní (1. deň pre žiakov základných škôl, 2.deň pre širokú
verejnosť) priblíži formou videoprojekcie, živých vstupov a výstavou fotografií
aktivity v oblasti cestovania a životného prostredia z rôznych častí sveta a
športové aktivity v horách.
V dôsledku rozvoja výstavby v obci Blatné narástol počet mladých rodín a tým
aj záujem o zaradenie detí do MŠ. V tejto krízovej dobe sa obec i pedagogickí
zamestnanci snažia podať pomocnú ruku všetkým mladým rodinám, pre
ktorých je dôležitá spokojnosť detí v MŠ.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sa
dlhodobo venuje rozvojovým projektom v chudobných krajinách. Jednou z
krajín pôsobenia je aj Kambodža. V súčasnosti má vysoká škola v Kambodži
zriadené 4 sirotince, kde zabezpečuje starostlivosť 200 sirotám. Phnom Penh
Projekt má za cieľ naučiť 17 talentovaných hendikepovaných detí zo sirotinca
House of Family, Phnom Penh v Kambodži angličtinu v dostatočnej miere na
verbálnu komunikáciu a tiež písomné zručnosti
Projekt "Mosty kultúry" je určený na pomoc deťom zo sociálne slabších rodín
efektívne tráviť voľný čas a rozvíjať ich talent ľudovým umením a to tancom,
spevom, hrou na ľudové nástroje v detskom folklórnom súbore GORALIK pri
ZŠ Hradné námestie Kežmarok. umožniť ich prezentáciu širokej verejnosti
doma i v zahraničí a zároveň šíriť, oživovať a uchovávať najcennejšie klenoty
ľudových tradícii nášho regiónu. Zámerom projektu je získať finančné
prostriedky na dopravu detskému folklórnemu súboru GORALIK
Projekt je zameraný na podporu tábora pre finančne slabšie rodiny, ktoré sa
uskutoční v Bensheime- Nemecko 21.až 27.Augusta 2010. Letný tábor je
zameraný na pomoc rodinám zo slabších finančných skupín, ktorý organizuje
škola - Dokan. Plánovaný počet účastníkov je 30
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Marcel Hric

BK97 STOVA

Po stopách tajomných
Kartuziánov
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Zuzana
Hološová

O.z. Slniečkovo

Malý východoslovenský
Hollywood - šanca pre mladé
talenty
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Pavel Ciesar

Spoločenstvo čitateľov
Biblie

Hranice alebo 4H
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Zuzana Kuľhová

O.z. Šanca pre
nechcených

Adoptuj si starých rodičov
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Henrieta
Košiarová

Vysokoškolské biblické
hnutie

Zápas o autentickosť
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Slavomíra
Orendáčová

Arcidiecézna charita
Košice

Maľovaná pieseň
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Zora Kiebelová

Fenestra

Spoločne proti násiliu
páchanému na ženách
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Peter
Rosenberg

O.z. Výkričník

Navždy
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Projektom chceme upozorniť na potrebu duchovnej i hmotnej obnovy
stredovekého kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku v Národnom parku
Slovenský raj a pripomenúť jeho význam pre spoločnosť. Originalita a
výnimočnosť projektu spočíva v atraktívnych činnostiach pre deti a mládež,
ktoré spájajú históriu, environmentálnu výchovu, duchovné a kultúrne zložky
pod vedením skutočných odborníkov. Celý projekt bude realizovaný ako
dobrodružná výprava, pátranie po stopách, ktoré kartuziáni zanechali na
Slovensku. V projekte priblížime význam rehole kartuziánov. Podporou
projektu pomôžeme archeologickým prácam dobrovoľníkom na Kláštorisku,
ktorí sa podieľajú na záchrane a obnove unikátneho kláštorného komplexu pre
budúce generácie.
Tento projekt má priniesť šancu mladým ľuďom z malých mestečiek a obcí v
okolí Prešova objaviť svoje talenty a zaktivizovať sa na príprave ochotníckeho
divadelno-filmového muzikálového predstavenia. Odbornými garantmi projektu
sú profesionálni filmári, hudobný dramaturg, choreografka a pod., ktorí budú
zároveň dobrovoľníckymi lektormi a učiteľmi pre túto skupinu mladých. S
nacvičeným predstavením, plánujeme vycestovať a prezentovať túto umeleckú
tvorbu mladých ochotníkov v rámci miest celého Slovenska.
Projekt Hranice alebo 4H je iniciatíva, ktorá pomáha rozvíjať životné zručnosti
teenagerov v medzinárodnom kontexte pomocou športu, tvorivých činností a
verejnoprospešný aktivít. Je zameraná na podporu neformálneho vzdelávania
mladých ľudí vo veku 13-20 rokov, s cieľom rozvíjať interkultúrny dialóg,
sociálne cítenie mladých ľudí a zvyšovať ich aktívnu participáciu v komunite,
kde žijú
Projekt Adoptuj si svojho starého rodiča reaguje na potrebu upevnenia
medzigeneračných väzieb a vzťahu k seniorom, predovšetkým k seniorom v
zariadeniach. Hodnoty a skúsenosti staroby sú obohacujúce aj pre ľudí
strednej a mladej generácie. Preto je cieľom projektu prostredníctvom
zaškolenia dobrovoľníkov realizovať dlhodobý dobrovoľnícky program
zameraný na sociálnu prácu so seniormi. Účastníci projektu budú po zaškolení
pravidelne raz do týždňa navštevovať vybraného seniora počas minimálne
jedného roka a tráviť s ním čas - pri spoločných rozhovoroch, na prechádzkach
Projekt zahŕňa prípravu a organizáciu 20. konferencie Vysokoškolského
biblického hnutia. Téme konferencie je "Zápas o autentickosť". Konferencia
obsahuje prednášky, semináre, vzájomné informovanie sa o práci
študentských biblických skupiniek v univerzitných mestách, diskusie študentov
a absolventov - výmena skúseností, poznávacie a motivačné hry, spoločné
modlitby, a kresťanské piesne.
Projekt "Maľovaná pieseň" je projekt určený pre deti a matky z Krízového
centra v Košickej Novej Vsi. Týmto projektom sa vytvára priestor na
realizovanie novej metódy práce s klientmi – muzikomaľba. Je to terapia, pri
ktorej klient cez hudbu a kresbu vyjadruje svoje pocity
Predkladaný projekt je zameraný na zvyšovanie informovanosti a povedomia
širokej a odbornej verejnosti o dopade násilia páchaného na ženách v
párových vzťahoch a ich detí, ako ja na zvýšenie zainteresovaných kľúčových
inštitúcii v meste Košice, ktoré sa podieľajú na prevencii a eliminácii násilia
páchaného na ženách.
Občianske združenie Výkričník chce realizáciou projektu podporiť slovenskú
literatúru a zvlášť mladých, začínajúcich autorov. Projekt nesie rovnomenný
názov s názvom publikácie mladého autora „Navždy“. Knižka bude obsahovať
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Branislav
Šebesta

Mesto Malacky

Literárna súťaž "Malacké brko"
2010
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Tomáš Űrge

Nadácia Pro Ratio

Moderná knižnica
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Peter Maslen

CD Blue Band: Marie´s Blue
Band
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Ján Václavík

Cirkevná základná
umelecká škola sv.
Cecílie n.f.
Vysokoškolské združenie
Cesta

Ondrejská ľudová veselica.
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Petra
Nguyenová

AIESEC Košice

Veľké Septembrové Blues
2010, Think different - Search
for more
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Rastislav
Adamčák

Aqua Vita Spoločnosť pre
poznávanie a záchranu
mokradí

Európsky kongres
odonatológov
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Michaela
Laurincová

O.z. Rehamenta

Tvorivosť je v každom z nás...
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Iveta Pajunková

Liga proti reumatizmu –
sekcia mladých
reumatikov

Publikácia - Zborník KROK
2008-2009
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Eva Výbochová

Združenie na záchranu
hradu Tematín

Obnova starodávnej cesty na
hrad Tematín
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približne 50 básní o láske, láske k žene, životu a o spoločenských problémoch
a každodenných radostiach a starostiach
Súťaž "Malacké brko" je motivácia študentov a ich podpora v oblasti literatúry.
Je to projekt s dlhodobou históriou, tento rok bude realizovaný už 9. ročník s
témou: poézia - voľná téma a "kríza" pre prózu. Literárnu súťaž Tatra banka
podporuje od roku 2003 vzhľadom k zameraniu projektu a jeho významnosti v
regionálnej oblasti s podporou mladých študentov v oblasti literatúry
Nadácia Pro Ratio Gymnázia Imre Madácha s v Šamoríne sa rozhodla
„elektronizovať“ školskú knižnicu, a tak vytvárať čo najlepšie podmienky pre
svojich žiakov a študentov. Zámerom projektu je vybudovanie elektronického
systému pre skvalitnenie knižnično-informačných služieb. Cieľom projektu je
dosiahnuť zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov, a aby školská knižnica plnila
základné knižnično-informačné služby, hlavne výpožičky a ich presnú
evidenciu
Cieľom projektu je vydanie CD a tak podchytiť tvorivé a umelecké ambície
mladých ľudí, rozvíjať ich fantáziu, kreovať umeleckú činnosť a podporiť ich
individuálny talent.
Podujatie, ktoré by sme radi zorganizovali s podporou nadácie Tatra banky
prispieva k zachovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. Tradičné
ľudové umenie v Bratislave do veľkej mieri absentuje. Pokračovanie 11.
ročníka Ondrejskej Ľudovej Veselice sa aj napriek tomu stalo neodmysliteľnou
súčasťou života študentov v Bratislavskej Mlynskej doline.
Ide o 3-dňový projekt pre novoprijatých študentov na vysokú školu za účelom
uľahčenia ich vstupu na akademickú pôdu, rozvoja ich základných
manažérskych zručností formou tréningov, praktických simulácií a hier ako aj
získania prehľadu o mimoškolských rozvojových aktivitách, ktoré sú k
dispozícii pre študentov počas ich štúdia.
Cieľom projektu je finančné zabezpečenie účasti podporenej organizácie na
medzinárodnej konferencii odonatológov (biologická veda skúmajúca vážky).
D. Šácha je jediný zástupca Slovenska na tejto významnej medzinárodnej
konferencii. Jeho pôvodným zámerom bolo získať na cestu grant z Literárneho
fondu, kde však jeho žiadosť nebola úspešná. Rovnako neuspel ani v rámci
Univerzity Komenského.
Cieľom projektu je aktívne pokračovať v plnohodnotných voľno časových
a ergo terapeutických aktivitách určených pre členov OZ s mentálnym
postihnutím. Prostredníctvo aktivity práca s hlinou, ktorá má v podobe
hrnčiarstva v našom regióne dlhoročnú tradíciu, budú pokračovať v rozvoji a
udržiavaní pracovných zručností a návykov, seba realizačných a seba
obslužných činností, v rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky, ako i talentu a
kreativity.
Poslaním publikácie "ZBORNÍK KROK 2008-2009" je podnietiť opätovný
záujem osôb s reumatickým ochorením a širokej verejnosti o najlepšie, už
publikované a odvysielané príspevky novinárov o reumatických ochoreniach, o
živote s týmto ochorením a jeho následkoch, informáciách o liečbe a
spoločenskom uplatnení ľudí s telesným postihnutím.
Projekt na obnovu starodávnej cesty na hrad Tematín zahŕňa viacero oblastí, a
to sprejazdnenie prístupovej cesty, zvýšenie informovanosti osadením
informačných tabúľ a vytvorenie oddychovej zóny. Cieľovou skupinou projektu
je široká turistická verejnosť či už z tohto regiónu, celého Slovenska i zo
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Karin Múčková

ZPMP Nové Zámky

Krajší svet s krokmi vpred,
zvýšiť kvalitu života imobilných
detí s detskou mozgovou
obrnou pomocou vzdelávacej
aktivity personálu
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Zuzana Máte

RZ pri MŠ Letná 7, o.z.
Dunajská Lužná

Pre krajší a zdravší život
našich najmenších
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Juraj Bágeľ

Združenie Strom

STROM - rozvoj
matematického talentu
prostredníctvom zážitkov
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Martin Medveď

Ľudov n.o.

Poďme s deťmi Pod bránu!
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Jozef Klimo

RZ pri MŠ Strečnianska
Bratislava

Rastieme zdravo
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Henrieta Aghová

Škola pre mimoriadne
nadané deti a Gymnázium

Logika v hrách a hlavolamoch
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Katarína
Urbanová

ZŠ Spojová v BB

Majstrovstvá sveta RoboCup
2010
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zahraničia. Hlavným prínosom pre širokú verejnosť bude zlepšenie a
zjednodušenie prístupu k hradu, možnosť získania zaujímavých informácií o
hrade a jeho histórii nenásilnou formou priamo počas jeho návštevy, taktiež
vznikne v okolí hradu priestor pre oddych
Zámerom projektu je získanie finančnej podpory pre vzdelávanie personálu
zariadenia DSS. Jedná sa o školenie o poskytovaní bazálnej stimulácie pre
deti s viacnásobným postihnutím pripútané na lôžko v ZPMP v Nových
Zámkoch. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života imobilných detí s detskou
mozgovou obrnou pomocou vzdelávacej aktivity personálu a tým aktívne
prispieť u detí k hlavnému cieľu - rozvoju vlastnej identity, naviazaniu
komunikácie so svojim okolím, podpore orientácie v priestore a čase a
zlepšení funkcie organizmu
Cieľom projektu je rozšírenie detského ihriska o nové preliezkové zostavy
obsahujúce kompaktný systém pieskoviska, lezeckej steny, šmykľavky a
hojdačky na rozlohe 1,25 ha
Cieľom projektu je podporovať mladých ľudí v rozvoji ich matematických
zručností. Ponúkať im pohľad na matematiku a informatiku z celkom iného
uhla, rozvíjať ich logické myslenie, tvorivosť, samostatnosť, no i tímového
ducha
Táto aktivita nadväzuje na minuloročné i tohtoročné prezentačné a výstavné
akcie uskutočňované Pod Bránou na pešej zóne v Banskej Bystrici, ktoré
návštevníci majú radi a opakovane sa ich zúčastňujú. Vďaka projektu budú
mať nový rozmer - nielen možnosť vidieť, ale aj vyskúšať, naučiť sa a spoločne
vytvoriť vlastnoručne niečo pekné, čo im bude pripomínať spoločné chvíle
strávené s rodičmi a zmysluplné využitie času
Projekt je určený pre deti materskej škôlky na Strečnianskej ulici v Bratislave.
Zahŕňa nákup barelov s pitnou vodou a automatov na ich použitie. V projekte
je tiež zahrnutý nákup záhradných slnečníkov pre deti
Projekt zameraný na podporu a rozvíjanie logického a kritického myslenia
žiakov Školy pre mimoriadne nadané deti pomocou rôznych logických,
strategických, spoločenských hier, hlavolamov, rébusov a iných pomôcok a
podporu a rozvoj logiky, kreativity a matematických zručností
Žiaci ZŠ Spojová v Banskej Bystrici sa zúčastnili celoslovenskej súťaže
RoboCup 2010 v stavbe a programovaní robotov, kde získali 1. miesto a
postup na XIV. majstrovstvá sveta v Singapure. Svojou účasťou a snahou o čo
najlepšie umiestnenie by chceli presvedčiť svet nielen o talentoch na
Slovensku, ale aj podporiť žiakov pri získavaní vedomostí a zručností v oblasti
konštrukcie a programovania.

