Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2013

Poradové
číslo

1

2

3

4

Predkladateľ

Lucia Poláčeková Čevelová
(Internal PR Coordinator), Róbert
Prefektus (CS CC Level 2
Representative-Mentor), Jaroslav
Križan (GIS Senior Engineer)

Peter Kvačkaj (Data Network
Engineer Senior)

Ladislav Kočiš (DWH Senior
Engineer), Marek Karaba (DWH
System Analyst), Peter Kocian
(DWH Senior Administrator)

Helena Mičková (CS BO B2C
Representative)

Názov projektu

So športom odmalička

Rekonštrukcia herne
Materského centra Fifidlo v
Stupave

Detské ihrisko ako súčasť
komunitného života

Úprava letnej terasy pre
zdravotne znevyhodnené
deti

Miesto
realizácie
projektu

Podporená
suma

Bratislava Rača

V mestskej časti Bratislava Rača, na Gelnickej ulici sa nachádza
materská škola ktorá slúži deťom už 30 rokov. Jej dverami denne
prejde takmer stovka detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré tu trávia
svoj čas hraním, učením sa nových vecí s kamarátmi a učiteľmi, ktorí
ich vzdelávajú v oblasti environmentalistiky, ochrany životného
prostredia, zdravia a lásky k zvieratkám i ľuďom. Učiteľky podporujú
1 500,00 €
deti v športových aktivitách. Nemalou časťou ich dňa je trávenie času
na veľkom, no pomerne schátralom a nevyužitom dvore škôlky, ktorý
sa už niekoľko rokov snaží materská škola zrenovovať a poskytnúť
deťom aspoň malý kúsok pre hry a športové aktivity. Cieľom je
vytvoriť malú športovú škôlku pre deti, upraviť exteriér materskej
školy a osadiť športové náradie.

Stupava

Peder

Banská
Bystrica

800,00 €

Anotácia projektu

Rekonštrukciou herne chce Materské centrum Fifidlo v Stupave
získať krajší a bezpečnejší priestor na hranie sa detí s rodičmi. V
súčasnosti materské centrum umožňuje mamičkám s deťmi učiť sa
angličtinu, zatancovať si na ľudovú nôtu, škôlkarom zabaviť sa na
pohybovej prípravke. Súčasné vybavenie herne je pre deti staré a
nevyhovujúce. Financie budú použité na nákup nového vybavenia do
herne a jej rekonštrukciu.

Obec Peder má približne 400 obyvateľov. V obci funguje základná a
materská škola na jednom spoločnom dvore. Deti majú k dispozícii
na hranie iba jednu šmykľavku. V rámci projektu sa dobrovoľníckou
prácou vybuduje detské ihrisko v obci, na spoločnom dvore základnej
1 500,00 €
a materskej školy. Vybudovaním detského ihriska vytvoria
dobrovoľníci deťom priestor na hry, športovanie a trávenie voľného
času. Vďaka finančným prostriedkom, budú môcť nakúpiť materiál a
pomôcky na rekonštrukciu ihriska.

800,00 €

Zámerom projektu Úprava letnej terasy pre deti so zdravotným
postihnutím je úprava povrchu letnej terasy, ktorá sa nachádza v
zariadení Stadetore, n.o. Triedu Slniečko v tomto špecializovanom
zariadení navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, deti s
DMO. Väčšina týchto detičiek je nechodiaca, nesamostatná a
odkázaná na pomoc iných. Cieľom projektu je upraviť pre tieto deti
letnú terasu, na ktorej môžu tráviť čas na čerstvom vzduchu a ktorá
bude pre nich bezpečná.
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Poradové
číslo

5

6

7

Predkladateľ

exTeatro
(v spolupráci s Ing. Antonom
Bartkom, Data Service Operation
Senior Engineer)

Združenie Nádej
(v spolupráci s Vladislavom
Hrudkom, Circuit Core Operation
Senior Engineer)

OZ Malíček
(v spolupráci s Ing. Evou
Horákovou, Billing System
Application Administrator)

Názov projektu

Rozprávkový hrad

Zbúrajme sociálne bariéry
šikovnosťou našich rúk

Predčasní rodičia a bábätká
do dlane

Miesto
realizácie
projektu

Podporená
suma

Kežmarok

900,00 €

V dňoch 3. – 5. júna 2013 a počas festivalu Európske ľudové
remeslo (12. – 14. júla 2013) v Kežmarku ukáže exTeatro
Kežmarský hrad ako zaujímavý a atraktívny priestor pre divadlo.
Nanovo sa zrealizuje nezvyčajná denná prehliadka, nová autorská
rozprávka s pesničkami z dielne Roba Mankoveckého, ktorú si budú
môcť vychutnať deti, ale aj dospelí a stať sa tak súčasťou
rozprávkového sveta priamo v hradných expozíciách.

800,00 €

Projekt Zbúrajme sociálne bariéry šikovnosťou našich rúk pripravilo
združenie Nádej Ladomerská Vieska pre klientov Domova sociálnych
služieb Ladomerská Vieska. Jedná sa o mužov s rôznym zdravotným
znevýhodnením, najmä sú to mentálne a duševné poruchy a poruchy
správania. Sú to ľudia, ktorí okrem svojich početných zdravotných
problémov trpia aj sociálnou izoláciou a z nej vyplývajúcich pocitov
osamelosti, menejcennosti a zbytočnosti. Z toho dôvodu sa rozhodlo
Združenie Nádej v priestoroch DSS Ladomerská Vieska oživiť
pracovné návyky klientov ich pravidelnou účasťou na výrobe a
distribúcii rôznych dekoračných výrobkov. Spoločne vyrobia sviečky
či iné darčekové predmety.

Ladomerská
Vieska

Bratislava

Anotácia projektu

Občianske združenie Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet
rodičov nedonosených detí. Svoje skúsenosti chce OZ Malíček
odovzdať ďalším a pomôcť tak rodinám, na ktorých predčasný pôrod
zanechal postih. Preto sa občianske združenie snaží
1 000,00 € prostredníctvom projektu pomôcť vybudovať priestor, v ktorom by
vzniklo oddychovo-relaxačné rehabilitačné terapeutické centrum a
klubovňa pre miestnu komunitu. Finančné prostriedky budú použité
na nákup nástrojov na muzikoterapiu, materiál na tvorivé dielne,
nástroje na cvičenie a materiál na obnovu priestorov.
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Poradové
číslo

8

9

10

Predkladateľ

Dušan Hozlár (CS BO B2B SME &
LA Representative)

Ing. Jaroslav Gocník (Senior
Billing System Aplication
Administrator)

Názov projektu

Deti v pohybe

Kreatívna eko-oddychová
zóna

Detský lesný klub Domček
(v spolupráci s Danielou
Tejkalovou, Customer Experience
Detský lesný klub Domček
Specialist, Lukášom Rybárom,
Customer Experience Specialist,
Vladimírom Palečkom, B2B Senior
Proposition Manager)

Miesto
realizácie
projektu

Šurany

Modra

Limbach

Podporená
suma

Anotácia projektu

240,00 €

Projekt Deti v pohybe sa usiluje skvalitniť herné možnosti detí, ktoré
sa stretávajú v klube mamičiek, pravidelne organizovanom
Občianskym združením Materské centrum Detský sen. Predkladateľ
plánuje zabezpečiť nové herné prvky, ktoré v deťoch rozvíjajú
motorické a pohybové zručnosti. V rámci projektu chce zorganizovať
aj podujatie zacielené na komunitu mladých rodín. Pre návštevníkov
pripraví stanovištia zamerané na dynamický pohyb a relaxačné
aktivity detí, ale aj úsmevné disciplíny zapájajúce celé rodiny.
Organizáciou podujatia sleduje posilnenie súdržnosti komunity, ako
aj vedomia spolupatričnosti s inými rodinami. V rámci podujatia sa
uskutoční zbierka šatstva a hračiek pre sociálne znevýhodnené
rodiny.

960,00 €

Projekt Kreatívna eko-oddychová zóna prináša v rámci rodičovskej
iniciatívy revitalizácie vonkajších priestorov materskej školy v Modre
priestor, ktorý dá deťom zážitkovým spôsobom vzťah k prírode,
buduje kreativitu a dáva deťom ideálny priestor na oddych. Kreatívna
eko-oddychová zóna spája rodičov, deti, zamestnancov materskej
školy a priaznivcov detí v komunite pri práci na vonkajšom priestore
určenom pre 118 detí. Jednotlivé štádia môžu zachytávať na
veľkoplošnej tabuli, ktorá vznikne rekonštrukciou a náterom
tabuľovou farbou z domčeka na náradie. Maľovanie pri stojanoch
vonku podnecuje kreativitu, oddych v prírode a možnosť piknikovania
priamo v areáli škôlky, kde bude osadené aj nové sedenie.

Domček Lesníček vznikol v roku 2012, nadviazaním na aktivity
neformálnej skupiny obyvateľov obce Limbach, ktorých snahou bolo
priniesť deťom alternatívu ku klasickej výchove v štátnych
materských školách. Cieľom projektu je podporiť existenciu, rozvoj a
šírenie myšlienky lesných materských škôl a detských lesných
1 500,00 €
klubov na Slovensku. Klub potrebuje doplniť didaktické pomôcky,
vybudovať druhú lesnú základňu, pozvať ďalších lektorov a šíriť
dobrú myšlienku ďalej. Chcú dať deťom príležitosť vyrastať zdravšie,
zmysluplnejšie a podporiť učiteľov i dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní
venovať svoju energiu práve takýmto projektom.
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Poradové
číslo

11

12

Predkladateľ

Ing. Peter Sklenár
(Chief Projects Officer/SRD
Director Deputy), Martin Osuský
(Project Leader), Jana Trunnerová
(Personal Assistant to
Communication and Brand
DIrector)

Ida Dupačová
(Sponsorship and Event
Coordinator)

Názov projektu

Domček tajomstiev

Veďme deti k športu a
pohybovým aktivitám

Miesto
realizácie
projektu

Podporená
suma

Bratislava

Materská škola Miletičová disponuje veľkým vonkajším areálom,
ktorý je pre danú mestskú, husto zastavanú časť Bratislavy skôr
výnimočný. Vízia projektu ja zabezpečiť, rozvíjať a prehĺbiť
environmenálne podvedomie detí predškolského veku nenásilnou
hravou formou v čom najužšom kontakte s okolitou prírodou.
Snahou dobrovoľníkov je vytvoriť také podmienky, aby mali deti
1 700,00 €
možnosť na základe vlastných skúseností, poznaní, pozorovaní a
experimentovaní priamo v prírode rozhodnúť čo je správne a čo nie.
Cieľom tohto predkladaného projektu je vybudovanie dreveného
záhradné altánku , ktorý umožní učiť a poznávať priamo v prírode.
Tento projekt je súčasťou revitalizácie a rozšírenia celého
oddychového areálu Materskej školy.

Šamorín

950,00 €

Anotácia projektu

Deti navštevujúce Materskú školu na Dunajskej ulici v Šamoríne
majú v súčasnosti veľmi obmedzené možnosti športového vyžitia v
rámci areálu svojej škôlky. Projektom chcú dobrovoľníci v spolupráci
s materskou školou dosiahnuť vytvorenie vhodných podmienok na
rozvíjanie pohybových a športových aktivít detí navštevujúcich
predškolské zariadenie, ako aj detí prichádzajúcich do areálu
materskej školy s rodičmi z priľahlej mestskej časti. Zámerom
projektu je sfunkčniť už existujúce preliezky, hojdačky, šmykľavku a
doskočisko s pieskom, z ktorých mnohé už majú desaťročia a sú
nefunkčné a značne opotrebované. Zároveň je snahou umožniť
deťom aj iné športové aktivity a formy pohybu rozšírením existujúcich
možností - zatrávnením zdevastovanej plochy, osadením ďalších
športových prvkov, ako aj nákupom športového vybavenia pre hru
futbalu, basketbalu, pre cyklistiku, gymnastiku a podobne.
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Poradové
číslo

Predkladateľ

Názov projektu

13

Občianske združenie Petržalskí
škôlkari
Radosť z pohybu – cesta k
(v spolupráci s Ing. Martinom
zdraviu
Balušíkom, Financial Reporting,
Fraud&Revenue Assurance Mng.)

14

Združenie rodičov pri MŠ - Na
Starej tehelni
(v spolupráci s Luciou
Nedeljakovou, Mobile Services
Assurance Senior Engineer, Erikou
Babejovou, OSS Senior Engineer,
Martinom Franciscym,
Transmission Operation Senior
Engineer)

15

Združenie na záchranu hradu
Revište (v spolupráci s Igorom
Hovorkom, Revenue Assurance &
Fraud Analyst)

A budeme Indiáni

Záchrana hradu Revište
2013

Miesto
realizácie
projektu

Bratislava

Banská
Bystrica

Hrad Revište,
Žarnovica

Podporená
suma

Anotácia projektu

700,00 €

Zámerom projektu Radosť z pohybu – cesta k zdraviu je rozšírenie
hravých, pohybových a bezpečnostných podmienok školského dvora
a školskej záhrady Materskej školy na Haanovej 9 v Bratislave, ktorá
je používaná deťmi navštevujúcimi materskú školu, ako aj deťmi z
okolia. Školský dvor obsahuje pevne zabudované pohybové prvky
(preliezačky, šmykľavky, hojdačky, cesty pre dopravnú výchovu) a
ďalšie hravé zóny (pieskoviská, lavičky) iba v jednej časti, kým druhá
zatrávnená plocha záhrady je prázdna a nevyužívaná. Zámer
občianskeho združenia smeruje k využitiu zatrávnenej časti školskej
záhrady, osadením prvkov umožňujúcich ďalší druh pohybových
činností, hry a relax detí. Takéto riešenie by umožnilo bezpečné
rozmiestnenie jednotlivých detských skupín počas pobytu v areáli,
navýšenie možností hier a pohybu.

Projektom A budeme Indiáni sa snaží združenie rodičov podporiť
materskú školu Bzučo v Banskej Bystrici v jej výchovno-vzdelávacích
aktivitách, ktoré vyplývajú z jej zamerania - zelená škola, škola
priateľská k deťom. Indiáni ako prastarí obyvatelia Ameriky vždy
spätí s prírodou, berúc do úvahy všetky jej zákonitosti a s prejavmi
1 000,00 € nesmiernej úcty k nej sú výborným prostriedkom ako hravou,
zábavnou a pre deti atraktívnou formou poukázať na základné
princípy prežitia, ilustrovať, že výdobytky modernej civilizácie nie sú
samozrejmosťou. Prostredníctvom spoznávania novej indiánskej
kultúry a tradícií, dodržiavaním ich pravidiel a ochrany životného
prostredia sa deti naučia veľa užitočných vecí.

600,00 €

Projekt nadväzuje na záchranné práce, ktoré sú na hrade Revište
vykonávané od roku 2011. V tomto roku je v pláne staticky
zabezpečiť steny južného paláca, čiastkový archeologický výskum a
inštalovať drevené prvky slúžiace na zvýšenie bezpečnosti pohybu
návštevníkov hradu. V rámci realizácie projektu dôjde k vytvoreniu
náučno-vyhliadkového chodníka na troskách niekdajšieho strážneho
bodu hradného komplexu v spolupráci s miestnym oddielom KST.
Samozrejmosťou bude pravidelná starostlivosť o miestnu vegetáciu v
spolupráci so skautmi zo Žiaru nad Hronom.
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Poradové
číslo

16

17

18

Predkladateľ

Jozef Galica (End to End
Monitoring Senior Engineer),
Stanislav Kromka (End to End
Monitoring Senior Engineer),
Norbert Holko (L1 Technician)

František Chmela (Optimisation
Technician)

Športový klub Univerzita Mateja
Bela
(v spolupráci s Alexandrou
Opiňárovou, CS CC Level 1
Representative 1)

Názov projektu

Lego v škole

Minišportovisko pre
všetkých - 2. fáza

Podpora a realizácia
horolezeckých krúžkov pre
deti

Miesto
realizácie
projektu

Banská
Bystrica

Podporená
suma

Anotácia projektu

Spoluprácou so Základnou školou Narnia vznikol projekt Lego v
škole, ktorý bude slúžiť širšej verejnosti ako prostriedok budovania
vzájomných vzťahov a učenia sa. Legoprojekt podporuje detskú
kreativitu a ukazuje na dôležité životné princípy prostredníctvom
rôznych príbehov. Hravou formou sa deti učia vzájomne
1 700,00 €
spolupracovať a pomáhať si, keďže stavajú spoločné
mesto. Na báze dobrovoľnej služby sa snažia získať čo najväčšie
množstvo lego kociek a lego stavebníc, prostredníctvom ktorých
vybudujú deti svoje lego mesto, s cestami, železnicou, autami
lietadlami.

Bratislava

V areáli Základnej školy Turnianska dobrovoľníci spoločne s
Občianskym združením Lipka začali budovať mini športovisko, ktoré
by malo slúžiť nielen žiakom školy, ale aj verejnosti, ktorá areál
využíva. V prvej fáze spoločne s rodičmi i verejnosťou vyčistia
bežeckú dráhu, pretože je zarastená burinou a dajú osadiť tri
1 000,00 € športové herné prvky (kladiny a hrazdu). V druhej fáze projektu, na
ktorú žiadajú podporu z Nadácie Orange by radi upravili pieskovisko
a osadili ešte jeden športový herný prvok - valec na balansovanie.
Počas rodičovskej brigády vykopú jamy na osadenie herného prvku,
vyčistia pieskovisko, porozhŕňajú privezený piesok a urobia okolo
neho obrubníky z dreva.

Banská
Bystrica

Snahou Športového klubu Univerzity Mateja Bela je vytvorenie a
realizácia športovo-vzdelávacích krúžkov so zameraním na
horolezectvo a ďalšie outdoorové aktivity. Cieľovou skupinou, ktorej
chcú ponúknuť nové možnosti, sú predovšetkým deti základných
1 000,00 € škôl v Banskej Bystrici. Okrem pravidelných horolezeckých krúžkov
jednorazovými aktivitami ponúknu spolupracujúcim školám ďalšie
atraktívne pohybové aktivity, ako aj možnosť iných zážitkových aktivít
a športových podujatí. Finančné prostriedky budú použité na kúpu
lezeckej obuvi, prílb a ďalšieho lezeckého náradia pre deti.
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Poradové
číslo

19

20

21

Predkladateľ

OZ Dubova Colonorum
(v spolupráci s Bc. Erikom
Hercegom, SW Quality & Testing
Specialist)

Szalay Ladislav (Commercial
Offers Specialist)

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže
(v spolupráci s Petrom Hamzom,
Corporate Project Manager)

Názov projektu

Letné tábory Dubova
Colonorum

Basketbalové ihrisko pre
všetkých

Archeologické poklady na
Katarínke

Miesto
realizácie
projektu

Podporená
suma

Sedliacka
Dubová

Projekt Dubová Colonorum organizuje mládežnícke tábory na
záchranu ruiny starého kostolíka sv. Kozmu a Damiána nad obcou
Sedliacka Dubová od roku 1998. Samotné tábory prebiehajú v štýle
stredoveku, celé sa nesú v roku 1397. Mladí ľudia svojou ochotou
pomôcť chátrajúcemu kostolíku sv. Kozmu a Damiána si budujú
nielen vzťah k dobrovoľníctvu samotnému, ale aj k histórii. Vytvárajú
1 000,00 € sa predpoklady aj na budovanie priateľských vzťahov a zmysluplné
trávenie voľného času. Areál sa sprístupňuje návštevníkom a
turistom, vďaka čomu sa projekt teší silnej podpore zo strany
miestnej komunity. Každoročne sa tu konajú letné tábory, kde mladí
ľudia obnovujú zrúcaninu kostola a výsledky práce prezentujú širokej
verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Finančné prostriedky budú
použité na materiálne zabezpečenie letných táborov.

Galanta

Dechtice

Anotácia projektu

950,00 €

Projekt Basketbalové ihrisko pre všetkých je zameraný na rozšírenie
existujúceho ihriska o dva basketbalové koše. Ihrisko sa nachádza v
Javorinke, mestskej časti Galanta a bolo vybudované za pomoci
obyvateľov, miestneho poľnohospodárskeho družstva a finančnej
pomoci mesta Galanta. Dobudovaním basketbalových košov chcú
miestni nadšenci vybudovať multifunkčné ihrisko slúžiace okrem
pravidelných volejbalových zápasov aj pre mladé basketbalové
talenty a samozrejme aj pre všetkých, ktorí navštívia mestskú časť
Galanta

400,00 €

Projekt Katarínka, fungujúci už devätnástu sezónu, je zameraný na
mladých ľudí, na rozvoj ich tvorivého potenciálu prostredníctvom
dobrovoľníckej činnosti. Tá spočíva v podieľaní sa na záchrane
národnej kultúrnej pamiatky (zrúcanina kostola sv. Kataríny) a v
poznávaní bohatej histórie tohto miesta a prírodných krás okolia
zážitkovou formou. Zapojenie sa do záchranných prác prebieha
uprostred prírody, mimo ľudských obydlí a každodenných výdobytkov
modernej doby. Archeologický výskum má v rámci projektu
dlhoročnú tradíciu, dobrovoľníci majú možnosť pod vedením
skúsenej archeologičky vyskúšať si prácu archeológa, objavovať
pred svojimi zrakmi ukryté tajomstvá a tak prispievať k spoznávaniu
objektu. Tento krát sa pustia do hľadania krypty, ktorá by sa mala
nachádzať v lodi kostola.
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Poradové
číslo

Predkladateľ

22

Rodičovské združenie pri
Základnej umeleckej škole
Eugena Suchoňa
(v spolupráci s Tomášom Rudym,
Senior Radio Design Engineer Analyst)

23

Domov sociálnych služieb a
zariadenie podporovaného
bývania Merema
(v spolupráci s Jozefom Kožom,
Senior Project Manager, Jurajom
Čentešom, Data Network
Engineering Manager, Andrijanou
Adamek, Corporate Project
Manager, Rolandom Kanávor,
Senior Business Analyst,
Gabrielou Borš, Corporate Project
Manager, Pavlom Kuťkom,
Corporate Project Manager)

24

Ing. Robert Pernička (Business
Systems & Application
Administrator)

Názov projektu

Átrium pre umenie

Rekonštrukcia bazéna v
zariadení MEREMA v
Modre

Detské divadelné štúdio
Divadlo z domčeka

Miesto
realizácie
projektu

Bratislava

Modra

Veľké Leváre

Podporená
suma

600,00 €

Anotácia projektu
Projekt Átrium pre umenie si kladie za cieľ revitalizovať zanedbaný
priestor vnútorného dvora objektu na Batkovej ulici v Bratislave. V
budove v súčasnosti sídlia štyri vzdelávacie inštitúcie a átrium z
dôvodu nevyhovujúceho stavu nevyužíva ani jedna z nich. Úprava
daného priestoru prinesie nové možnosti pre umeleckú prezentáciu
žiakov škôl sídliacich v budove a pomôže upevniť pocit
spolupatričnosti komunity žiakov, rodičov a pedagógov zapojených
do pracovných aktivít. V priebehu realizácie projektu sa vytvorí
priestor i na výtvarné aktivity žiakov.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu bazéna v Domove sociálnych
služieb a podporovaného bývania Merema. Jeho realizáciou bude
pre 54 znevýhodnených ľudí vytvorený priestor na
hydrokinezioterapiu, rehabilitačno-športovú činnosť a relax. Klientom
1 500,00 €
s duševným i telesným znevýhodnením a zníženou schopnosťou
mobility, ktorí majú len obmedzenú možnosť navštevovať verejné
zariadenia tohto typu novovzniknutý priestor zvýši kvalitu života a
prispeje k zlepšeniu ich zdravotného stavu (psychického i fyzického).

300,00 €

Projekt Divadlo z domčeka je zameraný na deti školského veku z
miestnej komunity. Jeho hlavným cieľom je rozvoj osobnosti dieťaťa
pomocou techník a metód dramatickej výchovy a dramatoterapie,
pričom dôraz kladie na priamy zážitok detí s divadelným umením.
Detské divadlo Divadlo z domčeka funguje od roku 2012. V
súčasnosti má 25 členov, a je typické tým, že členmi môžu byť
všetky deti, ktoré chcú hrať divadlo. Cieľom projektu je zakúpiť a
zhotoviť materiálno-technické vybavenie detského divadelného
štúdia. Ambíciou činnosti divadla je každoročné zrealizovanie
detského divadelného predstavenia pre verejnosť v obci a v regióne
Záhorie.
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Poradové
číslo

Predkladateľ

25

Združenie rodičov a priateľov
školy, ZŠ s MŠ Trnava
(v spolupráci s Branislavom
Čigášom, Wireline Senior
Transmission Engineer)

26

27

Erik Kern, MBA
(Product Manager For Device
Customization)

Mgr. Renáta Maľová (CS BO B2C
Representative)

Názov projektu

Živé laboratórium praktické zázemie pre
prírodovedné predmety

Detské ihrisko bezpečnostné dopadové
plochy

Svätojánske ohne
Dubraviciane

Miesto
realizácie
projektu

Trnava

Modra

Dúbravica

Podporená
suma

Anotácia projektu

600,00 €

V rámci projektu Živé laboratórium 2 chce združenie rodičov spolu s
deťmi a zamestnancami školy upraviť v súčasnosti nevzhľadnú časť
školského areálu v Trnave tak, aby bola využiteľná na výučbu, počas
školského klubu ako aj na voľno časové aktivity detí a verejnosti. V
areáli budú osadené didaktické prvky vhodné na vzdelávanie žiakov
prvého stupňa v oblasti prírodovedných predmetov. Areál bude
taktiež upravený, vysadená zeleň a živý plot.

560,00 €

Projekt obnovy detského ihriska na Vajanského ulici v Modre
poskytuje priestor pre všetky generácie. Cieľovou skupinou projektu
teda nie sú len deti, ale aj ich rodičia, či starí rodičia, obyvatelia
okolitých ulíc a samozrejme všetci obyvatelia mesta. Počas
realizácie dobrovoľníci vysadia nový trávnatý porast, uskutoční sa
osadenie nového herného prvku - preliezky Mučiareň, osadia sa
nové smetné koše. Dobrovoľníci vymenia staré lavičky za nové, ktoré
vytvoria priestor pre kultúrne vyžitie malých detí a mamičiek na
materskej dovolenke na sídlisku v Modre.

300,00 €

Svätojánske ohne Dubraviciane je projekt revitalizácie verejného
priestoru, kde ide o podporu kultúrnych aktivít a rozvoj regionálneho
cestovného ruchu a informovanosti občanov. Projekt má charakter
verejnoprospešnej, prezentačno-osvetovej a kultúrno-zábavnej akcie
v obci Dúbravica. Finančné prostriedky budú použité na obnovu
prístupového chodníka k Dúbravickému hrádku. Vyvrcholením aktivít
bude podujatie s kladením vatry, ako tradičný a zároveň symbolický
akt. Cieľom projektu je podnietiť záujem a zapojenie občanov,
dobrovoľníkov a ďalších záujemcov pri zveľaďovaní materiálneho a
duchovného rozvoja obce.
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Poradové
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Predkladateľ

28

OZ Vagus
(v spolupráci s Ivanou Gálovou,
Retail Research Coordinator)

29

ecoLOGICA, o.z.
(v spolupráci s Radoslavom
Kohutárom, Technical Logistics
Officer)

30

Bc. Viera Bodnárová (CS BO
B2C Representative)

Názov projektu

Na dvore je dobre

Zelená oáza na Lipského

Orange pre deti

Miesto
realizácie
projektu

Bratislava

Bratislava Dúbravka

Banská
Bystrica - Iliaš

Podporená
suma

Anotácia projektu

740,00 €

Ľudia bez domova v spolupráci s pracovníkmi OZ Vagus,
pracovníkmi Spoločnosti Orange, a.s. a obyvateľmi okolia Mýtnej
ulice zrekonštruujú zanedbané ihrisko. Z ihriska sa stane miesto
pravidelného stretávania sa ľudí z okolitých domov, pretože na dané
miesto osadia lavičky, smetné koše. Mládeži sa ihrisko prispôsobí na
športové hry. Okolie ihriska sa zveľadí novou trávou a zeleňou.
Prepojením ľudí bez domova a majoritnej spoločnosti sa znížia
predsudky voči ľuďom bez domova a zlepší sa tolerancia otvoreného
Denného a integračného centra pre ľudí bez domova na Mýtnej ulici.
Ľudia bez domova zapojení do prác si budú zvyšovať pracovné
návyky a budú mať väčšiu šancu uplatnenia sa na trhu práce.
Rekonštrukcia priestoru je pokračovaním upratovacích aktivít na
danom mieste z minulého roka.

600,00 €

Park na Lipského ulici v Bratislave je unikátnym priestorom a
zároveň jedinečnou plochou svojou polohou. Záhrada má potenciál
poskytnúť relax a oddych rodičom, priestor na hru a vzdelanie pre
deti. Projektovým zámerom je nielen revitalizovať park ale aj vytvoriť
oddychové zóny pre matky s deťmi, hracie zóny pre deti a vybudovať
"arborétum" formou náučnej záhradky.

600,00 €

V rámci projektu plánujú dobrovoľníci a rodičia z mestskej časti v
Banskej Bystrici zmodernizovať a skrášliť detské ihrisko v jednej z
mestských častí a zároveň podporiť verejnosprospešné a voľno
časové aktivity detí a rodičov. Pre deti sú k dispozícii len
pieskoviská a kovové konštrukcie, ktoré sú čiastočne alebo úplne
nefunkčné. Projekt bude slúžiť celej komunite v Mestskej časti Iliaš deťom, ktoré v tejto obci bývajú, chodia tu k starým rodičom a trávia
tu voľný čas a prázdniny. Vybudovaním sa zvýši pohybová aktivita a
fyzická zdatnosť mládeže. V areáli budú osadené nové hojdačky,
preliezačky, exteriér bude vyčistený a upravený dobrovoľníkmi.
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Poradové
číslo

31

Predkladateľ

Jana Haviarová
(Postpaid Proposition Manager)

Názov projektu

Revitalizácia detského
ihriska - MČ Vajnory

Miesto
realizácie
projektu

Podporená
suma

Bratislava Vajnory

Cieľom projektu je revitalizácia existujúceho detského ihriska, ktoré
sa nachádza v centre mestskej časti Vajnory. V období od jari do
jesene je okrem primárneho účelu pre deti využívané aj ako priestor
pre organizovanie rôznych spoločenských podujatí (Vajnory na
kolieskach, MDD, Vajnorské Dožinky). Ihrisko je umiestnením
špecifických prvkov rozdelené na 3 zóny (malé deti, školáci a voľná
1 000,00 €
plocha). V posledných rokoch sa pre nedostatok finančných
prostriedkov ani do jednej zo zón neinvestovalo. Obyvatelia,
dobrovoľníci sa rozhodli revitalizovať zónu určenú primárne pre deti
predškolského veku tak, aby zmena prispela k rozvoju komunikácie a
spolupráce práve v tejto rodičovskej komunite. Na ihrisko budú
osadené vhodné hracie prvky, zeleň, pieskovisko.

32

Jozef Lipovský (SW Quality &
Testing Specialist)

Rekonštrukcia detského
ihriska pri MŠ v obci Gáň

Gáň

33

Daniel Varnai (Circuit Core
Operation Senior Engineer),
Róbert Dindeš (Radio Access
Operation Senior Engineer), Tibor
Turošák (Radio Access Operation
Senior Engineer)

Radosť z pohybu

Banská
Bystrica

Anotácia projektu

Cieľom projektu je za pomoci obce Gáň, vedenia a zamestnancov
miestnej materskej školy a v neposlednom rade aj samotných
rodičov a ich ratolestí zveľadiť a čiastočne zrekonštruovať detské
600,00 €
ihrisko pri materskej škôlke. Konkrétne sa bude jednať o
namaľovanie oplotenia, zakrytie pieskoviska, zveľadenie exteriéru,
osadenie lavičiek a ďalších doplnkov.
Dobrovoľníci z mesta Banská Bystrica sa rozhodli zrekonštruovať a
skvalitniť zanedbané detské ihrisko materskej školy na jednom z
najstarších sídlisk Banskej Bystrice, kde žije veľa mladých rodín.
Vzhľadom k tomu, že deti tu majú obmedzené možnosti pohybového
a herného vyžitia, radi by vložili úsilie do opráv existujúcich hojdačiek
1 000,00 €
a obnovy ich náterov, kúpy a osadenia hernej zostavy (kladiny,
hrádze, stena na hádzanie), tabule na kreslenie, lavičiek a úpravy
okolia. Obnovené ihrisko bude slúžiť nielen deťom, ale aj a ich
rodičom ako miesto spoločenského oddychu a vzájomného
stretávania sa.
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Poradové
číslo

34

Predkladateľ

Dušan Murgaš
(Radio Access Operation
Senior Engineer)

Názov projektu

Čas na obnovu

Miesto
realizácie
projektu

Banská
Bystrica

Podporená
suma

Anotácia projektu

600,00 €

Dobrovoľníci v spolupráci s Materským centrom Mostík by chceli
projektom pomôcť obnoviť vybavenie materského centra, ktoré je už
zastarané a nepostačujúce, aby sa tu najmenšie deti a ich rodičia
príjemne cítili a radi toto centrum navštevovali. Cieľom projektu je
vyriešiť odkladací priestor pre hračky zakúpením úložného priestoru
s plastovými boxmi, nahradiť opotrebovanú skriňu na dokumenty a
pomôcky, vymeniť zničený koberec a tiež vymaľovať miestnosť.
Veria, že realizáciou tohto projektu sa zväčší voľný priestor centra na
rôzne aktivity a zároveň sa zvýši jeho účelovosť, estetickosť a
obľúbenosť medzi návštevníkmi.

30 000,00 €

