Zoznam podporených žiadostí v rámci programu Darujte Vianoce 2015
P.č. CP Názov predkladateľa

1

Názov príbehu

428 Mgr. Alena Janečeková Čakáme Ťa milý Ježiško

Mesto

Brezno

Podporená
Anotácia
suma

200 €

2

305 Alica Hirjaková

Veselé detské očká

Zvolen

300 €

3

104 Jana Prelichová

malá - veľká POMOC

Košice

150 €

4

5

254 Jana Prelichová

23 Mičíková Andrea

Vianočne prekvapenie

Vianočný kôš plný zdravia

Košice

Košúty

Na jar tohto roku úplne zhorelo Komunitné centrum v Brezne, ktoré slúžilo 10
deťom zo (SZP) socálne znevýhodneného prostredia a málo podnetného
prostredia. Pani Alenka by chcela v prenajatých priestoroch pre deti z centra
pripraviť pekné Vianočné sviatky a urobiť radosť aj pani Marienke,
dôchodkyni, ktorá sa o deti s láskou stará a venuje im každú voľnú chvíľu.
20 deťom z dvoch detských domovov vo Fiľakove a Vidinej chce pani Alica
urobiť na Vianoce radosť. Zakúpi im darčeky-balíčky (kozmetika, sladkosti,
kniha-hračka) pod stromček, ktoré im ako dobrovoľníčka osobne odovzdá a
strávi s deťmi deň. Nenahradia im rodičov a starých rodičov, ale na chvíľu im
rozjasnia očká.
Pomoc je určená pani Eve a jej synovi, ktorý má 16 rokov. Pani Eva pracuje
ako upratovačka a nemá veľký príjem, syn je šikovný a sníva, že sa stane raz
vojakom. Pani Janka vysnívala pani Eve nákup potravín, čím by jej pomohla
ušetriť, či už na cestovné do školy, alebo na časť dlžôb, ktoré jej zanechal
muž.

280 €

Pani Janka sa rozhodla pomôcť 9 člennej rodine. Po smrti manželky sa otec
dlhé roky staral o svoje deti sám. Neskôr sa rodina rozrástla, dokonca už aj o
vnučku. Bývajú skromne, ale bývajú spolu. Pre mnohopočetnú rodinu je plne
funkčný sporák nevyhnutný. Janka by im ho počas Vianoc rada zabezpečila.

100 €

Pani Aničke by chcela pani Andrea odľahčiť trápenie, ktoré ju postihuje ...25
rokov invalidná dôchodkyňa dnes v starobnocm dôchodku nezištne pomáha
iným a sama je veľmi chorá. Pani Andrea by ju potešila zakúpením liekov,
ktoré jej MuDr. Hlavatá na recept mesačne predpisuje, a zakúpením balíčkov
minerálov, ktoré potrebuje ako doplnok a zo svojho príjmu si ich nemôže
dovoliť.

P.č. CP Názov predkladateľa

6

7

8

9

122 Mgr. Eva Bobocká

43 Bronislav Najvirt

444 Peter Mihályi

175 Mgr. Erika Horniaková

10 225 Mgr. Erika Horniaková

Názov príbehu

Vianočná Nitra

Pre radosť

Čaro Vianoc

Darčeky pod stromčekom

Mikulášske balíčky

Mesto

Topoľčany

Geľnica

Blhovce

Starý Tekov

Starý Tekov

Podporená
Anotácia
suma

70 €

Pani Eva chce 5 mladým ľuďom zo ZSS Harlekýn Topoľčany venovať darček
v podobe zážitku - aby strávili predvianočný čas nevšedne. Každý z nich má
iný neľahký životný príbeh, ale v jednom sa všetci zhodujú, chcú tráviť svoj
voľný čas ako my ,,zdravý".Výletom do vianočnej Nitry si užijú radosť z
cestovania, obdivovanie vianočnej výzdoby, Nitriansky hrad a výberu jedla obeda podľa vlastných predstáv.

190 €

Pán Najvirt napísal projekt pre detičky "nulťákov" - 6 ročných rómskych
žiakov, ktorých učí jeho manželka na ZŠ v Gelnici. Zároveň je to dar pre
manželku, ktorá deťom okrem učenia, im pomáha prekonať chudobu a
získava oblečenie, jedlo, desiaty do školy. Zakúpením stavebníc by deti
potešil a prispel by k rozvoju ich zručností, veľkú radosť bude mať aj pani
učiteľka - manželka. Je to Vianočné tajomstvo :-)

300 €

Peter by veľmi rád pripravil v predvianočnom období, v sobotu 19.12.2015
Vianočnú kapustnicu pre 150 obyvateľov obce Blhovce, kde ľudia trpia
vysokou nezamestnanosťou. Akcia by bola spojená s kultúrnym programom
pri kostole, kde je každoročne postavený Betlehem v životnej veľkosti. Peter
by veľmi rád spojil obyvateľov obce a pripravil im krásny podvečer s
kultúrnym programom detí z miestnej MŠ, ZŠ a ženského speváckeho
súboru Furtocskék.

120 €

Pani Katarína sa o dve deti (11 a 13 rokov) stará sama. Je nezamestnaná,
chodí na aktivačné práce pre obec. Okrem prídavkov na deti a aktivačného
príspevku nemá žiadny iný príjem. Deti sú šikovné škola ich baví.Starší syn
je zdravotne postihnutý čo je náročnejšie na čas a financie. Pani Erika by pre
deti rada kúpila darčeky a potraviny na Vianoce.

50 €

Pani Erika sa rozhodla pomôcť jednej osamelej matke s piatimi deťmi, ktorá
žije v Krízovom stredisku v Bošanoch a nebude vianočné sviatky tráviť v
pohodlí svojho domova. Rodina nemá domov, prišli o bývanie.
Vybrala si ich, preto že má dievčatá veľmi rada a chcela by im darovať v
predvianočnom čase balíčky plné sladkostí.

P.č. CP Názov predkladateľa

11 181 Erika Horniaková

Názov príbehu

Vianočný anjelik

Mesto

Starý Tekov

Podporená
Anotácia
suma

200 €

12 388 Mgr. Emília Svetlíková

Spolu k jednému stolu

Nitra

360 €

13 411 Mgr. Erika Moháriová

Matejkova radosť

Mýtne
Ludany

150 €

14 437 Salvová Eva

Okamih radosti

Ozdín

200 €

15 316 Daša Filčíková

Najkrajšie stromčeky sú tie
vianočné

Lučenec

200 €

16 340 Katarína Franková

Všetko dobro sa ti vráti

Stará
Bystrica

180 €

17

40 Hrivniaková Magdaléna Voňavé Vianoce

18 171 Ivana Juráčková

nemocničné vianoce

Kračúnovce

Vinosady

Erika by chcela pomôcť pánovi Švecovi - otcovi 6 člennej rodiny, ktorej
zomrela mama pri pôrode. Otec tak ostal s malým Riškom na otcovskej
dovolenke. Majú veľmi ťažkú finančnú situáciu. Erika chce pomôcť s
nákupom plienok, oblečenia, detského mlieka a hygienických potrieb pre
novorodeniatko ako aj mylých darčekov pre deti.
Emília by rada usporiadala vianočné posedenie. Bude určené pre klientov
denného stacionára pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a ich
jedného rodinného príslušníka. Emília nemá babku ani dedka a tak jej títo
opustení ľudia prirástli k srdcu. Chce im pripraviť zážitkový deň s vianočnou
kapustnicou a punčom.
Pomoc je určená malému Matejovi. Erika mu pod Vianočný stromček zakúpi
oblečenie a hračky rozvýjajúce jemnú motoriku. Matej vyrastá v sociálne
slabej rodine kde sú obaja rodičia nezamestnaní.
Eva pre Mirku nakúpi potreby na šitie, nakoľko si privyrába šitím, obšívaním
a opravou odevov. Mirka je matka 2 dievčat a stará sa o ne sama. Muž jej
zanechal dlhy a jej osud nie je ľahký. Aj napriek zdravotným problémom sa
snaží privyrobiť si. Preto jej chce Eva počas Vianoc vyčariť úsmev na tvári
darčekom pod stromček.
Dáša sa rozhodla napísať projekt pre 15 detí z Krízového centra AMORET.
Tieto deti zo všetkého najviac potrebujú istotu že je niekto pri nich, pochváli
ich, podporí. Spolu s dobrovoľníkmi pre ne usporiada Vianočnú párty, na
ktorej nebude chýbať zdobenie stromčeka, medovníkov, rodinná štedrá
večera a malé darčeky.
Katka sa rozhodla pomôcť pani Márii a jej 3 maličkým deťom. Mária sa o deti
stará sama. Katka jej pomôže s nákupom potravín na štedrú večeru a
malých darčekov pre deti.

190 €

Dar Nadácie Orange je pre 40 pacientov II-psychiatrickej klinky v
Košiciach,ktorí budú počas vianočného obdobia hospitalizovaní v nemocnici.
Spolu s Magdalénou budú vyrábať darčeky ako sviečky a mydielka.

300 €

Pomoc je určená pacientom gerontopsychiatrickej kliniky, ktorých stav si
vyžaduje hospitalizáciu i počas vianočných sviatkov.Pacienti by vlastnoručne
pripravili darčeky pre spolupacientov, prípadne sestričky, lekárov, ktorí sa o
nich starajú. Personál spolu s pacientmi bude pripravovať darčeky, program
a pohostenie.

P.č. CP Názov predkladateľa

19 416 Ivan Bednárik

20 284 Ing. Michal Berec

21 383 Janka Laššáková

Názov príbehu

Sárka, anjel na zemi

Mesto

Svätoplukov
o

Vianoce pre Helenku

Nitra

Vianočné teplo

Kokava nad
Rimavicou

Podporená
Anotácia
suma

300 €

Sárka má 7 rokov, trpí rázštepom chrbtice, je ochrnutá od pol pása dolu a
ďaľšími diagnózami. Lekári jej odporúčajú plávanie. Otec chodí do práce a
mama sa o ňu stará 24 hodín denne. Ivan im chce spraviť radosť a darovať
na Vianoce víkendový pobyt, kde by mohla Sárka denne plávať, otužovať sa
v saune a mamina by si trochu oddýchla od každodenných starostí.

95 €

Pani Helenka oslávila tento rok 80 rokov. Už dlhé roky žije v zariadení
sociálnych služieb. Pani Helenka trpí psychickým postihnutím (má diagnózu
schizofrénia). Najlepšie sa dokáže odreagovať a pookriať pri kreslení a
maľovaní rôznou technikou. Dar od Nadácie Orange bude použitý na nákup
potrieb na maľovanie a kreslenie.

500 €

Janka je terénna sociálna pracovníčka a chce pomôcť Jankovi a jeho
starému otcovi, ktorý sa o neho stará od malička. Rodičia ho opustili, keď mal
3 roky a starému otcovi zveril súd vnuka do opatery. Z daru Nadácie Orange
im uhradí nedoplatky a dohodne znovupripojenie plynu a vody.

22 195 Jana Micháliková

"Samorastný" Paľo

Detva

100 €

23 262 Jana Micháliková

Bohuš napreduje

Detva

100 €

24 197 Jana Micháliková

Držia spolu

Detva

120 €

Martin radosť rodičov

Detva

130 €

Vždy to mal ťažké

Detva

100 €

25

87 Jana Micháliková

26 264 Jana Micháliková

Paľo vyrastá so starou mamou, ktorá má výrazné zdravotné problémy. Aj
napriek tomu, že je "veľký" ôsmak, nemá to ľahké. Je dieťaťom čo zažil veľmi
málo lásky. Janka chce, aby aj Paľo po Vianociach išiel do školy v nových
rifliach či topánkach. Spolu nakúpia aj potraviny, aby pomohol starkej
pripraviť, čo je potrebné na Vianoce.
Bohuš je zdravotne ťažko postihnutý. Rodičia sa o neho starajú s obrovskou
láskou no aj tak je starostlivosť o ZŤP celoživotná služba. Pani Janka by
chcela rodičom Bohuša dopriať oddych v podobe wellnesu a nákupu potravín
na štedrovečerný stôl.
Pani Rita sa rozhodla detičkám z detského domova Klasov nakúpiť pod
Vianočný stromček knižky, spoločenské hry a kozmetické sady. Nájdu si tak
vlastný darček pod Vianočným stromčekom.
Dvaja hendikepovaní rodičia vychovávajú ročného Martinka, ktorí im robí
veľkú radosť. Pani Janka im pomôže nákupom potravín a malých darčekov,
keďže ich príjem je vemľmi nízky.
Jožko je žiakom odbornej školy. Jeho mama je staršia a hendikepovaná za
čo bol terčom posmechu už od ZŠ. Ich príjem je nízky a Jožko chodí v
starom oblečení. Aj to je terčom posmechu. Pani Janka by ho chcela
podporiť a preto s ním pôjde do obchodu na nákup moderného
teenegerského oblečenia.

P.č. CP Názov predkladateľa

Názov príbehu

27 467 Jana Čačková, Mgr.

Kukuk, hľadajte ma!

28 371 Janka Hodermarská

Čarovné vianočné hračky

29 198 Jarmila Krošláková

Vianočné pečenie

30 100 Slovinský Juraj

Šťastný úsmev detí

31 454 Juraj Čurilla

Štedrejšie Vianoce

32 443 Katarína Gregorova

Spríjemníme si vianoce spoločne

33 101 Katarína Matejková

Darček pre Lacka

34

61 Lenka Kapustová

35 354 Magdaléna Rosíková

Podporená
Anotácia
suma
Táto pomoc je určená rómskym deťom z komunity Domašská a
Budovateľská. Pani Janka spoločne s 15 deťmi pripraví Vianočné darčeky,
Vranov nad
123 €
kapustnicu a koláčiky. Aby si tak priblížili obyčajné Vianoce, čas, ktorý by
Topľou
mali stráviť spolu s najbližšími, v rozhovoroch, v radosti a v slávnostnej
atmosfére.
Pani Janka by rada obdarovala 18 detí z málo podnetného prostredia v
materskej škole v Markuške drevenými hračkami, ktoré im okrem zábavy
Markuška
180 €
poslúžia na rozvíjanie jemnej motoriky, pozorovacích a poznávacích
schopností.
Príbeh Vianočné pečenie je určený ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí
žijú v zariadení sociálnych služieb a každoročne sa stretajú pri pečení
Topoľčany
150 €
vianočného pečiva v inom zariadení ZSS Harlekýn Topoľčany. Dar od
Nadácie Orange im umožní toto stretnutie opäť zrealizovať a napiecť veľa
koláčov.
Pán Juraj by rád pomohol rómskej rodine s troma deťmi zakúpením potravín,
Krompachy
100 €
hygienických potrieb a malých drobností pre ich deti. Ich otec prišiel o prácu a
rodina sa nachádza v hnotnej núdzi.
Pán Juraj chce pomôcť invalidnej pani s nákupom potravím na Vianoce a
Krompachy
100 €
malou opravou jej starého domčeku.
Projekt je určený pre klientov Nízkoprahového denného centra v Žiline. Pani
Martin
160 €
Katka chce spoločne s mini pridať ruku k dielu a to prípravou, výzdobou,
tvorením darčekov na blížiace sa vianočné sviatky.
Mesto

Topoľčany

180 €

Spoločne tvoríme

Kovarce

180 €

Výnimočné Vianoce pre Romana

Lučenec

150 €

Lacko je mladý 22 ročný muž. Narodil sa do neúplnej rodiny, otec neznámy a
maminu náruč si neužil ani celý týždeň. Hneď putoval do detského domova.
Pani Katka by mu chcela pomôcť s nákupom zimného oblečenia.
Mladí ľudia zo ZŠ by počas vianočných sviatkov chceli potešiť klientky
zariadenia sociálnych lužieb s mentálnym a psychickým postihnutím.
Spoločne budú v príjemnej vianočnej atmosfére piecť medovníčky, vyrábať
vianočné ozdoby a darčeky. Výrobky, ktoré klientky spoločne vyrobia s
dobrovoľníkmi, podarujú ľudom, na ktorých im záleží.
Roman je klientom Denného stacionára Alžbetka pre ZŤP v Lučenci. Je
veľmi milý, priateľský a komunikatívny človek, ktorému napriek svojej
nepriaznivej situácii, nikdy nechýba úsmev na tvári a radosť v očiach. Pomoc
spočíva najmä v kúpe potravín na Vianoce pre celú jeho rodinu a praktického
zimného oblečenia a hygienických potrieb, ktoré bežne človek potrebuje a
ktoré sú pre nás ostatných samozrejmosťou.

P.č. CP Názov predkladateľa

Názov príbehu

Mesto

36 465 Ľuboslav Kudláček

Jeden (ne)obyčajný deň

Stupava

37 361 Ľubomír Hudák

Čaro Vianoc pre Miška a jeho brata Štítnik

38 369 Ľubica Vidrová

Nové spoznávanie

Žiar nad
Hronom

39 393 Mgr. Mária Štofejová

Najkrajšie Vianoce sú so synom

Humenné

40 308 Mgr. Mária Beľová

Darovať krajšie Vianoce

Kalinovo

Podporená
Anotácia
suma
Kristián je mladý rómsky chlapec, ktorý to v živote nemá ľahké. Choroba svalová dystrofia, ho pripútala na vozík a jeho stav sa bude už len zhoršovať.
Okrem toho žije v detskom domove a dochádza do osobitnej internátnej
100 €
školy. Vďaka nadácii Orange môže zažiť jeden taký (ne)obyčajnejší deň,
ktorým by mohol byť výlet do Košíc nabitý množstvom zážitkov s asistentmi z
letného tábora.
Pomoc je určená Miškovi, 12 ročnému chlapcovi a jeho o rok mladšiemu
bratovi.Títo súrodenci, navštevujú spojenú školu internátnu pre deti s
mentálnym postihnutím v Rožňave. Napriek svojmu osudu a veľmi zložitej
100 €
finančnej situáci v rodine, keď ich pred niekoľkými rokmi opustil otec a žijú
len s mamou a strýkom, pomáhajú iným ľudom pri práci v záhrade, nosení
nákupov, odpratávaní snehu a pod.Dar od Nadácie Orange bude použitý na
nákup zimného oblečenia a obuvi .
Martinko je ležiace dieťatko, má 7 rokov a potrebuje stimulácie, cvičenie pre
zlepšenie jeho zdravotného stavu.Kedže veľmi narástol a cvičia každý deň,
110 €
potrebuje novú väčšiu fit loptu - PHYSIO ROLL 85 cm a interaktívnu hračku multifunkčný hudobný nástroj, s ktorou sa dá otáčať, krútiť,hýbať s gombíkmi
a potom sa rozvieti svetielko.
Michaele diagnostikovali schizofréniu a keď sa jej narodil vlastný syn, lekári
mu zistili ťažký autizmus. Zlé sociálne podmienky, nedostatok financií v
rodine a zdravotný stav Michaely viedli k tomu, že jej sociálne inštitúcie syna
60 €
odobrali a umiestnili do detského domova. Dar Nadácie Orange umožní
Michaele vycestovať za svojím 6 - ročným synom, ktorý žije v detskom
domove vzdialenom desiatky kilometrov a zakúpiť mu pod stromček potrebné
oblečenie a hračky.
Pani Demeová nemala ľahký život, spolu s deťmi prežili veľa ťažkých chvíľ a
studených nocí na ulici, keď sa skrývali pred agresívnym otcom. Napriek
tomu sa táto žena snaží zabezpečiť svojej rodine aspoň to najdôležitejšie 100 €
strechu nad hlavou, teplo, oblečenie a jedlo. Deti sú milí a šikovní mladí
ľudia. Dar Nadácie Orange použije autorka príbehu na zakúpenie potravín na
štedrovečerný stôl a celé sviatky.

P.č. CP Názov predkladateľa

41 274 Mária Malatincová

42 418 Božena Peťková

Názov príbehu

Mesto

Deti starčekom a starenkám

Hriňová

Smutné Vianoce bez otca

Kysucké
Nové Mesto

Podporená
Anotácia
suma
Deti z detského domova IV. výchovnej skupiny v Korytárkach sa rozhodli
potešiť starčekov a starenky vlastnoručne vyrobenými darčekmi, napečeným
vianočným pečivom, ku ktorému neodmysliteľne patrí i vianočný punč.
130 €
Cieľom je viesť tieto deti k väčšej spolupatričnosti, empatii, rozvíjať u nich
manuálne zručnosti pri pečení a výrobe darčekov, učiť ich trpezlivosti či
zmysluplnému tráveniu voľného času a hlavne naučiť ich nielen dostávať, ale
aj dávať.

210 €

43

PhDr. Marcela
56 Václavková Konrádová, Vianočné teplo
cert. Mgmt.

Zvolen

200 €

44

PhDr. Marcela
49 Václavková Konrádová, Vitamíny pre najmenšieho
cert. Mgmt.

Zvolen

50 €

45 448 Margaréta Žigová

Mikuláš v Domčeku

Lovinobaňa

200 €

46 461 Margaréta Žigová

Potraviny pre chudobných

Lovinobaňa

200 €

Pomoc je určená rodine, kde sa matka stará o postihnuté dieťa Alexandra.
Otec tragicky zomrel v júli 2015. Dar od Nadácie Orange autorka "mama
Božka" použije pre Alexandrovu rodinu na zaplatenie benzínu, keďže často
chodia s chorým chlapcom k lekárovi. Ďalej na nákup plienok, hygienických
potrieb na zaplatenie liekov a keby ostalo aj na ovocie, príp. iné potraviny.
73 ročná pani Eva a jej rodina potrebujú krbové kachle do kuchyne, pretože v
domčeku je zima a pre onkologické ochorenie, s ktorým bojuje druhý rok,
musí byť v teple. Pre nedostatok finančných prostriedkov nevie rodina
zakúpiť oblečenie pre 13 ročného chlapca.
Projektom "Vitamíny pre najmenšieho" chce Marcela pomôcť 4 ročnému
chlapcovi zakúpením vitamínov na zlepšenie imunity. Chlapec sa narodil s
výduťou v ústach, ktorá mu bola v prvých týždňoch operačne odstránená čím
stratil imunitu. Chlapec býva chorý ročne aj 12x. Otec je robotník, mama
nezamestnaná, pretože pre opakujúce sa "očérky", keď sa musela starať o
syna, prišla o prácu.
Dar je určený 23 klientom denného stacionára Dúhový domček, v ktorom
našli útočisko, radosť i zábavu klienti so zdravotným postihnutím.Na Mikuláša
a vianočnú kapustnicu sa veľmi tešia. Pre Mikuláša a pre svojich rodičov
pripravujú krásne vianočné vystúpenie. Mikuláš ich zase rád odmení
mikulášskymi balíčkami.
Tí, ktorým chce pani Margaréta pomôcť sa nachádzajú v zložitej životnej
situácii - hoci majú strechu nad hlavou, po zaplatení poplatkov im zostane
veľmi málo na prežitie. Preto chce, aby im aspoň počas Vianoc nič nechýbalo
na stole. Dar bude použitý na nákup potravín. Pomoc je určená dvom
rodinám ajednej osamelej žene.

P.č. CP Názov predkladateľa

47 223 Mária Krausová

48

81 Mačingová Martina

49 218 Miroslava Bugárová

50

51

90 Mičíková Andrea

25 Ing. Michal Berec

Názov príbehu

Vianočné prekvapenie

Vianoce- krok ďalej

Užitoční pre iných.

Vianočný rozprávkový koberec

Čítanie pomáha

Mesto

Prakovce

Košice

Partizánske

Košúty

Nitra

Podporená
Anotácia
suma

70 €

Pani Mária sa rozhodla pomôcť pánovi, ktorý sa nachádza v nepriaznivej
životnej situácií. Chcela by ho v čase Vianoc prekvapiť vitamínovým balíčkom
preparátov, potrebných na podporu onkologickej liečby. Týmto by mu chcela
uľahčiť jeho zlú finančnú situáciu v ktorej sa nachádza. Zámerom je
poskytnúť pomoc tam, kde si človek nevie pomôcť vlastnými silami.

300 €

Projekt VIANOCE- KROK ĎALEJ bude jeden z krokov k slušnejšiemu
predaju časopisov. Vďaka daru od nadácie Orabge budú nakúpené rukavice
(na zimné obdobie) a dáždnik, ktorý predajcov ochráni v nečase. Títo ľudia
sú niekedy prinútený situáciou (nemajú peniaze ani na naplnenie základných
potrieb) predávať v každom počasí a stave (špinaví, mokrí, prechladnutí).
Predajcovia dostanú praktický vianočný darček.

100 €

Pani Miroslava chce priniesť dôchodcom z denného stacionára pocit
užitočnosti a radosti. Budú vyrábať vianočné ozdoby, výrobky a darčekyaby
mohli obdarovať tých, korí sú osamelí, opustení a odkázaní na sociálnu
službu. Ide o dôchodcov žijúcich v zariadení celoročne.

120 €

Dar z Nadácie Orange je venovaný 8 školopovinným deťom a 2 deťom v
predškolskom veku. Deti nenavštevovali ani nenavštevujú materskú školu,
nakoľko kapacita miestnej škôlky je nedostačujúca. Bohužiaľ nezažívajú
úspech v škole kvôli slabej slovnej zásobe, rečovému prejavu, z
gramatického hľadiska je ich reč chybná. Pani učiteľka by deťom chcela
zakúpiť knihy o farbách, geometrických tvaroch, zvieratkách, ovocí a
zelenine, o hygiene. Na zlepšenie grafomotoriky zakúpi knižky plné aktivít
napr. s nálepkami, farbičkami a bude s deťmi pravidelne čítať.

170 €

Zámerom projektu je pomôcť pani Márii, pani Julke a pani Danke, ktoré
dlhodobo žijú v Zariadení sociálnych služieb Benefit v Ľudovítovej. Tieto ženy
nemajú žiadnych rodinných príslušníkov a sú odkázané len na pomoc iných.
Pracovníci v Zariadení by chceli pre 3 ženy zriadiť menšiu knižnicu, ktorá by
disponovala rôznorodou literatúrou, ktorá by ich zaujímala. Bude to ich
darček k Vianociam a spríjemní im celé sviatky.

P.č. CP Názov predkladateľa

52 472 Michal Blšák

53 433 Miriam Rabatinová

54 387 Miriam Rabatinová

55 453 Miriam Rabatinová

56

32 Tothová Miroslava

57 215 Miroslava Košelová

Názov príbehu

Mesto

DeD-deťom arteterapeutickéduševné zdravie

Bratislava

Radostné Vianoce

Vianočná nádielka

Vinoce v pohode

Krompachy

Krompachy

Krompachy

Obdarujme sa láskou s Orangeom Košice

Ježiško u Vladka.

Solčany

Podporená
Anotácia
suma
1 500 €

Michal je dobrovoľnik v detskom domove a z daru Nadácie Orange chce
zakúpiť konkrétne pomôcky pre arteterapeutickú miestnosť domova. Tá bude
určená na sprevádzanie cca 30 sexuálne zneužívaných a týraných detí.

50 €

Pán Milan pred niekoľkými rokmi prišiel náhle o oboch rodičov a ostal žiť
úplne sám. Pani Miriam vie, že každé sviatky strávi osamelo. Preto by mu
chcela zakúpiť nové rádio, staré už dosluhuje, a rychlovarnú kanvicu, urobiť
mu radosť na Vianoce a spríjemniť osamelosť.

300 €

Juraj ochorel vo veľmi mladom veku, jeho rodičia bojujú so závažnými
ochoreniami. Financie pohlcujú lieky, strava a hygienické pomôcky. Rodine
neostávajú peniaze navyše. Dar od Nadácie Orange prinesie rodina nový
sporák. Starý sporák doslúžil, kúpu nového si táto rodina nemôže dovoliť. Je
to nevyhnutný spotrebič obzvlášť v tejto domácnosti, keďže špecifické
ochorenia u všetkých troch sa spájajú s rôznymi druhmi diét.

220 €

200 €

70 €

Miriam chce pomôcť pani, ktorá trpí ochorením srdca. Rada by jej dopriala
možnosť oddychu v polohovateľnom kresle vhodnom pre kardiologických
pacientov. Nejde o luxus, sedieť pred TV s vyloženými nohami, ale dá sa
povedať o zdravotnú pomôcku, ktorá by odľahčila srdiečko, pomohla by k
regenerácii zdravotného stavu a spríjemnila každodenný život chorej
dôchodkyne.
Pani Miroslava zakúpi materiál na výrobu darčekov pre rehabilitačné
stredisko pre ľudí s duševnými poruchami. Možnosť výrobiť si darček prináša
pocit radosti z vlastnej tvorby a iniciatívy. Tvorivá práca vždy zlepšuje ich
psychický stav, a môže priniesť nový pocit z Vianoc.
Vladko má diagnostikovaný Detský autizmus s mentálnym postihnutím
ťažkého stupňa. Je polosirota, uzavretý,bojazlivý, plačlivý,nepriebojný.Tento
jeho stav je ovplyvnený prechodom do nového prostredia a predovšetkým
smrťou jeho matky. Zo získaných finančných prostriedkov pani Miroslava
zakúpi didaktické pomôcky, stavebnice, kocky a lopty. Tieto hračky a
pomôcky budú slúžiť pri práci s Vladkom a rozvíjať jeho myslenie, jemnú a
hrubú motoriku pamäť a pozornosť.

P.č. CP Názov predkladateľa

58 280 Monika Liptáková

Názov príbehu

Plamienky tepla a spomienok

Mesto

Markuška

Podporená
Anotácia
suma

290 €

59 327 Monika Liptáková

Vianočná hviezdička

Markuška

220 €

60 406 Komorová Monika

Vianoce pre Tetu

Giraltovce

165 €

61 325 Monika Čechová

62

60 Dlugošová Monika

Deti prinesú Vianoce

Vianočné pečivo pre seniorov

Chocholná

Rožňava

Pani Adelka celý život ťažko pracovala, či už vo svojej práci alebo doma
okolo statku. Pred vyše 20 rokmi jej zomrel manžel, nešťastnou tragickou
nehodou zomrela nevesta a vlani syn Ján, ktorý v lese chystal drevo na zimu.
Pani Monika jej chce pani Adelke zakúpiť fúru dreva, pomôcť pri ukladaní
dreva do drevárne a do izieb na určené miesto, aby sa nemusela namáhať.
Napečie medovníčky a ďalšie vianočné pečivo na sviatky.
Dar je určený 18 deťom pochádzajúcim z málo podnetného prostredia na
rozvíjanie spisovnej slovnej zásoby a komunikačných schopností. Ide o
zakúpenie kostýmov lesných a domácich zvierat, do ktorých by oblečené deti
pri rôznych hrách, aktivitách, a divadielkach pre rodičov i verejnosť sú ešte
viac motivované rozprávať, komunikovať a hrať sa so slovami .Tak by
dokázali rozvíjať a zlepšovať svoju chudobnú slovnú zásobu a komunikačné
schopnosti na veku primeranú úroveň.
Pani Mária Gregová má 60 rokov a pochádza z Giraltoviec. Celý svoj život
venuje obetavo svojej rodine. Je naplno mamou 24 hodín v kuse aj v tomto
veku. Pani Mária sa stará o svoju 38 ročnú dcéru Miriam, ktorá je od
narodenia zdravotne ťažko postihnutá a odkázaná na jej pomoc. Z daru
Nadácie Orange jej autorka zabezpečí mikrovlnú rúru, rýchlovarnú kanvicu,
mixér a mini šijací stroj. Tieto základné kuchynské spotrebiče jej tak uľahčia
každodenný život.

200 €

Deti z Detského domova zorganizujú spolu s vychovávateľmi vianočnú
besiedku pre klientov Somova sociálnych služieb a seniorov. Môžu tak zažiť
zažiť pocit užitočnosti pre iných a jednoduchou aktivitou, programom a vecou
potešiť tých, ktorým je ťažko a sú osamelí. Seniori, telesne handicapovaní i
domovácke deti predovšetkým potrebujú ozajstný autentický kontakt s
ostatnými, aby sa vytrhli aspoň čiastočne zo svojej izolácie.

180 €

Zámerom pani Moniky je napiecť domáce vianočné pečivo a koláčiky pre
seniorov, ktorí bývajú v bytovke - pre jej susedov. Jedná sa o prevažne
osamelo žijúcich ľudí. Odovzdá im v predvianočnom čase košíček s pečivom
a prekvapí ich nečakanou návštevou s malým darčekom.

P.č. CP Názov predkladateľa

63 348 Monika Kubíniová

64 441 Marta Regecová

65 326 Marika Schneidaleová

66 191

PaedDr. Otília
Sabolová

67 456 Nikola Chabroňová

Názov príbehu

Mesto

Mirkova radosť

Brezno

Akademické Vianoce

Spišská
Nová Ves

"Kreativ lásku má"

Vianoce pre sestry

Radosť pod stromčekom

Vráble

Budkovce

Topoľčany

Podporená
Anotácia
suma
Mirko je veľký chlapec, ťažko zdravotne postihnutý, dokáže sám sedieť, je
plne plienkovaný, nerozpráva ale vydáva hlasné zvuky. Mirko je odkázaný na
používanie plienok.Mama sa od jeho narodenia o neho stará sama. Dostáva
len opatrovateľský príspevok,z ktorého keď zaplatí nájom za byt, kúpi plienky,
220 €
základné hygienické potreby, neostáva jej na potraviny a oblečenie. Vďaka
Nadácii Orange dostane Mirko plienky, jednorázové podložky, vlhčené
utierky, hračku na potešenie a základné potraviny aby im rozvoňali a naplnili
stôl.

350 €

Finančný dar bude použitý na zaplatenie slávnostného obeda a zakúpenie
malých darčekov pre seniorov občianskeho združenia JUROJIN. Seniori
chcú stráviť predvianočný čas v kruhu svojich spolužiakov a na spoločnom
posedení, keďže spoločných podujatí a vzájomnej blízkosti majú málo.

250 €

Pomoc je určená zdravotne postihnutým zo zariadenia sociálnych služieb
Kreativ v Klasove, ktorí najkrajšie sviatky v roku nemôžu tráviť so svojou
rodinou.Pani Marika im chce pomôcť zrealizovať vianočné posedenie s ich
vlastným kultúrnym programom, vianočnými produktami, ktoré vyrobia. Na
tvorbe programu sa zúčastní aj MŠ Klasov a klub ZŠ Klasov, odborný
personál pomôže pri nácviku programu, príprave občerstvenia a vianočného
punču.

200 €

Pani učiteľka na ZŠ chce pomôcť dvom sestrám,pretože chodia do školy v
úbohom stave, zúboženom a ľahkom oblečení - aj keď je vonku chladno, v
balerínkach bez ponožiek. Chce im kúpiť bundy, čižmy, čiapky a rukavice a
tiež pomôcky na vyučovanie, ktoré budú nechávať v škole. Na dievčatách je
vidieť, že trpia núdzou. Aj maličkosť, ktorú im niekto venuje, si chránia a
vidieť na nich, že sa im často nestáva, že by im niekto niečo daroval.

150 €

Braňo sa stal sirotou, keď bol ešte mladý a odvtedy býva sám. Braňo má 39
rokov, je zdravotne postihnutý a má obmedzený pohyb. Nikola chce Braňa
obdarovať teplým oblečením, s ktorým by ho potešila na Vianoce. Chce, aby
aj Braňo zažil aký je to skvelý pocit byť obdarovaný a tiež vie, že nové teplé
oblečenie potrebuje.

P.č. CP Názov predkladateľa

68

36 Peter Truhlík

69 296 Peter Janošík

70 435 Petra Drábová

71

Názov príbehu

Mesto

Stopy v snehu

Čachtice

Krajšie Vianoce

Lučenec

Teplo Vianoc

72 Hrivniaková Magdaléna Tu sa neplače

72 430 Renáta Majtényi

73 257 Helena Richtarčíková

Vianočný úsmev

Krásne Vianoce

Opatovce
nad Nitrou

Kračúnovce

Prievidza

Poprad

Podporená
Anotácia
suma
Peter vysníval pre mladú ženu rehabilitačný elektrický rotoped. Pacientka je
na invalidnom vozíku, a v živote to má veľmi ťažké, no napriek tomu sa
nevzdáva. Tento rok sa jej zhoršil zdravotný stav, rehabilitácie neabsolvovala
250 €
kvôli peniazom. Rotoped jej veľmi pomôže, je vyhotovený tak aby cvičiaci
pacient posilnil dolné ako aj horné končatiny za pomoci vbudovaného
motora.
Peter chce spríjemniť vianočné sviatky mladej rodine, ktorá býva v útulku v
Lučenci, a ktorá prišla v dôsledku hospodárskej krízy o vlastné bývanie.
110 €
Rodina žije skromným životom ale mama, pani Gašparová sa príkladne stará
o svoje 3 deti. Z daru Nadácie Orange dostane potraviny na vianočné sviatky
.

250 €

Pomoc je určená ľuďom, ktorí sú momentálne bez domova a Vianoce budú
tráviť v nocľahárni v Trenčíne a v Prievidzi. Cieľom je dopriať im tradičnú
štedrovečernú večeru so všetkým, čo k tomu patrí. Petra im chce dopriať
pocit, že aj oni majú Vianoce ako všetci ostatní a bezstarostné sviatky bez
myšlienok na existenčné problémy najbližších dní.

200 €

Pomoc je určená detičkám, ktoré počas Vianočných sviatkov budu
hospitalizované v detskej nemocnici v Prešove. Dobrovoľníci, ktorí deti
pravidelne navštevujú, ich chcú dokupením spoločenských hier a knižiek ešte
viacej zaujať a potešiť. Tieto darčeky poslúžia aj ďalším chorým deťom počas
celého roka v tejto nemocnici.

350 €

Pani Renáta by chcela potešiť kamarátku, mamu 2 detí a zároveň
onkologickú pacientku kúpou jej drahých liekov, ktorými bojuje proti chorobe.
Prispela by aj na cestu do nemocnice, do ktorej musí neustále cestovať.
Zároveň pre ňu kúpi drobné darčeky, a pre jej obetavého manžela a
neuveriteľne statočného pätnásťročného syna a dcéru.

200 €

Neľahký život s tyranom a alkoholikom priviedol Martu na dno ako po
finančnej tak i po zdravotnej stránke. Dar od Nadácie Orange by Helenka
chcela využiť na nákup potravín a darčekov pre Martu a jej syna, aby mali
krásne a spokojné Vianoce. Kúpa praktických darčekov / oblečenia, obuvi
prípadne iných vecí do domácnosti, ktoré sú potrebné a zároveň potešia
/napríklad potraviny na vianočné sviatky/.

P.č. CP Názov predkladateľa

Názov príbehu

74 188 Robert Šramko

Budúcnosť pre Martina

75 268 Dagmar Rothová

Pračka veľký pomocník

76 358 Silvia Václavíková

Keď maličkosť poteší

77 187 Mgr. Silvia Václavíková Vianočný úsmev

78 301 Mgr. Anna Šimánková

79 319 Mgr. Anna Šimánková

80 323 Bc.Tatiana Kuráňová

Adventný veniec

Koledy

Vianočný príbeh

Podporená
Anotácia
suma
Jediným Martinovým príjmom je v súčasnosti príspevok pre zdravotne
postihnutých vo výške 270 EUR, z ktorého musí zabezpečiť základné životné
potreby a pokryť náklady na školné a internát na Vysokej škole zdravotníctva
Stupava
840 €
a sociálnej práce sv. Alžebty, kde študuje 2. ročník. Dar bude určený na
úhradu nákladov na štúdium na letný semester 2016 - školné 300 EUR a
internát - 540 EUR.
Pani Anka prišla o manžela pri tragickej nehode. Má 4 deti. Ona aj tri deti
Bratislava
250 €
majú zdravotné problémy. Už zopár rokov perie všetko v rukách. Kúpa novej
práčky bude pre ňu radostným vianočným prekvapením.
Pani Irenka sa kvôli svojej mame presťahovala z mesta na vidiek, aby ju tam
Krompachy
52 €
doopatrovala. Kedže bývajú v domčeku na vidieku, kde žiaľ jej mama žije v
skromných podmienkach, minipráčka im uľahčí život.
Mesto

Krompachy

Trstená

Trstená

Trstená

87 €

Pani Mária je žena, ktorá si vo svojom živote prešla neľahkou životnom
púťou. Trpí veľkým množstvom diagnóz, napriek tomu ak môže, pomôže.
Silvia by chcela pre ňu kúpoť vyhrievanú deku, ktorá pomôže zmierniť jej
bolesti a pocit chladu. Vzhľadom na to, že trpí množstvom zdravotných
komplikácií ju táto pomôcka určite poteší a vyvolá úsmev na tvári.

130 €

Mama Eva sa ocitla, s 2 deťmi - 12 ročnou dcérou a 9 ročným synom so
zdravotnými problémami, sama. Po rozvode jej ostali dlhy, rozostavaný dom,
a učiteľský príjem. pani Anna by ich chcela potešiť darčekmi, ozdobami a
potravinami, aby aspoň v čase Vianoc na chvíľu pookriali.

100 €

Pomoc je určená pre človeka, ktorý sa vrátil z výkonu trestu a snaží sa nájsť
uplatnenie a zaradiť sa do života. Pani Anna by mu chcela pomôcť nájsť
prácu. Tieto Vianoce mu chce spríjemniť zakúpením darčekov (teplé
oblečnie,kniha) a potravín na vianočnú večeru.

80 €

Matúško žije v neúplnej rodine s mamou a sestrou. Sú na tom finančne veľmi
zle. Rodina je veľmi skúšaná - krutosť otca,smrť starého otca, maminina
dopravná nehoda a Matúškove zdravotné problémy. Matúško dostane
špeciálne ortopedické topánky, ktoré veľmi potrebuje.

P.č. CP Názov predkladateľa

81 434 Angela Smiková

82 429 Soňa Škultétyová

83 357 Mária Fridrichová

84 116 Styková Monika

Názov príbehu

Pekné Vianoce dôchodcom

Vianoce pre všetkých

Štedré Vianoce pre Ivuška

Skutočné slečny

85 373 Mgr. Katarína Kúdelová Aj prvé Vianoce budú krásne

Mesto

Hanušovce
nad Topľou

Stupava

Lučenec

Urmince

Tekovské
Lužany

Podporená
Anotácia
suma

280 €

Pomoc je určená starobným a invalidným dôchodcom, ktorí trávia svoj čas v
Dennom stacionári v Hanušovciach nad Topľou.Títo ľudia sú často cez deň
doma sami, alebo žijú osamotene bez akýchkoľvek príbuzných počas celého
roka. Ich čas strávený v dennom stacionári je pre nich veľkým potešením.
Prostriedky darované nadáciou sa použijú na nákup materiálu z ktorého budú
dôchodcovia vyrábať vianočné dekorácie na výzdobu stacionára, na
pochutiny, nápoje a kávu, občerstvenie, koláče ku vianočnej kapustnici.

200 €

Pomoc je určená 8 ľuďom z podporovaného bývania rodinného typu TEKLA v
Lozorne. Sú to muži a ženy, ktorí majú psychické ochorenia a bohužiaľ
nemajú rodinné zázemie. Dar Nadácie Orange sa použije na nákup materiálu
na výrobu vianočnej výzdoby a na nákup potravín, z ktorých si uvaria
sviatočné jedlá a upečú koláčiky. Tento rok napečú medovníčky aj pre deti z
MŠ v Stupave, s ktorými počas roka spolupracujú.

170 €

Prostredníctvom tohto projektu by chcela pani Mária pomôcť zdravotne ťažko
postihnutému Ivkovi Giertlovi. Ivko má diagnostikovanú mentálnu retardáciu,
obojstrannú nedoslýchavosť a ťažkú poruchu statodynamiky chrbtice. Aj
napriek svojim postihnutiam a ochoreniam je Ivan plný života a optimizmu.
Ivko má dvoch bratov, z ktorých jeden je tiež ťažko zdravotne postihnutý.
Rodina žije v skromných pomeroch v malej dedinke pri Lučenci, kde sa
starajú o hospodárstvo. Dar sa pužije na zakúpenie potravín, hygienických
potrieb a oblečenia pre Ivka a jeho rodinu.

66 €

Pomoc je určená dvom 11-ročným dievčatám s mentálnym postihnutím Simonke a Julke, ktoré nepoznali teplo domova, maminu náruč a od
narodenia sú v rôznych zariadeniach. Pani Monika by chcela dievčatá potešiť
náušničkami,aby si ich viac nemýlili s chlapcami - z čoho sú často smutné.

200 €

Pomoc je určená rodine kde sa otec sám stará o 3 deti a vyrastajú v
znevýhodnenom prostredí. Pani Katarína by chcela pomôcť s kúpou
školských potrieb, zaplatiť výdavky spojené so školou (pracovné zošity a
časopisy potrebné na vyučovanie) a tiež prispieť k slávnostnej atmosfére
Vianoc - kúpou drobných hračiek pre deti a potravinami na štedrovečerný
stôl.

P.č. CP Názov predkladateľa

Názov príbehu

86 381 Mgr. Katarína Kúdelová Prekvapenie na Mikuláša

87 379 Mgr. Katarína Kúdelová Vianoce pre Mariku

Mesto
Tekovské
Lužany

Tekovské
Lužany

Podporená
Anotácia
suma
Zámerom je rozdanie potravinových balíčkov pre 10 rómskych rodín na
Mikuláša. Títo ľudia sú zvyknutí na to, že im nikto nič nedá len tak. Ich
100 €
skúsenosť je taká, že ľudia nimi opovrhujú. Prekvapenie bude mať pre nich
hodnotu a deti veľkú radosť.

100 €

88 355 Silvia Sztankayová

Čas Vianoc v Alžbetke

Lučenec

200 €

89 299 Tomáš Miňo, Mgr.

KTO VYHRÁ, POSTUPUJE!

Vranov nad
Topľou

145 €

90 322 Veronika Janíčková

Vianoce pre UPsiďákov

Slovenský
Grob

500 €

Marika pracovala v Komunitnom centre, ale pre jej zhoršený zdravotný stav
musela prácu ukončiť, ostať doma.K zlej finančnej situácii doma prispieva aj
to, že jej manžel je dlhodobo nezamestnaný a nedarí sa mu zamestnať.
Rodina je v hmotnej núdzi. Marika má dvoch synov šiestaka a prváka na
Strednej škole. Pani Katrína chce pomôcť rodine pripraviť Vianoce v ich
hojnosti - na stole a pod stromčekom - aby radosť pocítili aj deti.
Cieľom je, aby zdravotne ťažko postihnutí klienti v Dennom stacionári
Alžbetka prežili krásne vianočné obdobie. A to prostredníctvom pečenia
vianočných koláčikov, prípravy a realizácie vianočného programu. Zaspievajú
si známe vianočné piesne, potešia svojich príbuzných malým darčekom,
ktorý si spoločne vyrobia a zavŕšia to posedením pri výbornej tradičnej
kapustnici.
Dar má slúžiť na zorganizovanie športového dňa pre deti a mladých ľuďí zo
znevýhodnených komunít. Dar Nadácie Orange sa použije na nákup
materiálu na výrobu Vianočných darčekov, a na výplet pamätnej medaily,
ktorej telo bude z hliny. Na Vianočnom turnaji v Stolnom futbale dostanú
najlepší (v podstate všetci súťažiaci) medailu a diplom, a spoločne budú variť
guláš.
Cieľom je dať mladým ľuďom, ktorí pravidelne navštevujú nízkoprahové
kontaktné centrum UPside, zažiť krásne Vianoce. "Mladí s výnimočným
príbehom", ako ich v UPside volajú, pochádzajú zo sociálne veľmi
problémového rodinného prostredia. Sú často stigmatizovaní a vylúčení z
bežnej skupiny mladých. Majú za sebou rôzne ťažké príbehy. V klube plánujú
dobrovoľníci pripraviť spoločnú vianočnú večeru s oblátkami, vianočnými
koledami, stromčekom a darčekmi.

P.č. CP Názov predkladateľa

91 145

Názov príbehu

Mgr. Mária Zanovitová,
spoločný predvianočný relax
PhD.

92 213 Zdenka Povolná

93 211 Zdenka Povolná

94 365 Zdenka Povolná

95 234 Zdenka Povolná

96 235 Mgr. Mária Vozáryová

Mikulášske prekvapenie

Mesto

Martin

Telgárt

Splnený sen

Telgárt

Vianoce pre Kevina

Mýtne
Ludany,
časť
Dobogov

Vianočné darčeky

Vianočné puto

Telgárt

Dolný Kubín

Podporená
Anotácia
suma

600 €

Lea aj Lianka majú zdravotné postihnutie - DMO (detská mozgová obrna).
Ich rodičov spojilo práve ich zdravotné postihnutie. Rodiny sa navzájom
podporujú a pomáhajú si pri starostlivosti o Leu aj Lianku, pri premiestňovaní
detí do liečebných a rehabilitačných zariadení a tak pod.Veľká časť času a
finančného rozpočtu rodín ide na liečbu a rehabilitačné pobyty pre dievčatá.
Preto im nezostáva ani čas ani financie na svoj oddych. Wellness pobyt pre
obidve rodiny vo Vysokých Tatrách bude spoločným oddychom a utužením
ich súdržnosti a na načerpanie fyzických a psychických síl.

35 €

Pomoc je určená malým deťom, ktoré sú v náhradnej rodinnej starostlivosti u
svojej tety, pretože obaja rodičia boli vo výkone trestu. Otec detí je vo výkone
aj v súčasnosti.Teta sa o deti príkladne stará a snaží sa, aby im nič
nechýbalo. Autorka ich chce potešiť mikulášskymi balíčkami.

170 €

Pomoc je určená pre osamelú matku s 3 synmi, ktorá sa napriek ťažkej
životnej situácii nevzdáva a bojuje o lepší život nielen pre seba, ale hlavne
pre svoje deti.Podarilo sa jej získať sociálny byt. Dar od nadácie Orange sa
použije na nákup vankúšov, paplónov, návliečok, kuchynských potrieb, ktoré
v novej domácnosti chýbajú. Rodina doteraz bývala v azylovom dome.

70 €

Pomoc je určená pre matku s dvojročným synčekom. Matka nemá a nevie
zabezpečiť dostatočnú stravu nielen pre seba, ale ani pre dieťatko, ktoré je
podľa vyjadrení lekárky chudšie a menšie ako by v tomto veku malo byť. Pani
Zdenka rodine nakúpi stravu, ale aj rôzne výživy a príkrmy pre Kevinka.

150 €

Pomoc je určená rómskej rodine so šiestimi malými deťmi, z toho dve sú
úplne nevidiace a jedno nevidí na jedno očko. Deti chodia oblečené
nevhodne a neprimarane počasiu, na základe čoho bývajú veľmi často choré.
Často chodia bosé alebo vo väčších topánkach a šipnavo oblečené. Preto by
autorka veľmi rada nakúpila deťom nejaké oblečenie a topánky

200 €

Pomoc je určená rómskej rodine so šiestimi malými deťmi, z toho dve sú
úplne nevidiace a jedno nevidí na jedno očko. Deti chodia oblečené
nevhodne a neprimarane počasiu, na základe čoho bývajú veľmi často choré.
Často chodia bosé alebo vo väčších topánkach a šipnavo oblečené. Preto by
pani Mária veľmi rada nakúpila deťom oblečenie a topánky.

P.č. CP Názov predkladateľa

97 382 Zuzana Miklíková

98 462 Zuzana Šmijovská

99

16 Prístav nádeje, o.z.

Názov príbehu

Mesto

Nohy v teple

Žiar nad
Hronom

Ľudská blízkosť

Spišské
Vlachy

Podporená
Anotácia
suma

450 €

Pani Zuzana by rada obdarovala zimnou obuvou dievčatá - odchovankyne
detského domova, ktoré teraz bývajú v rôznych zariadeniach. Dievčatá, ktoré
sa rozhodla obdarovať, boli tri roky súčasťou jej života. Jej zámerom je kúpiť
kvalitnú zimnú obuv pre 15 dievčat.

119 €

Účelom pomoci je návšteva a blízkosť starých ľudí v obci Kaľava v čase
Vianoc. Pani Zuzana by chcela spoločne s novovzniknutým súborom
Kaľavčan, ktorý tvoria prevažne mladí ľudia, osobne navštíviť dňa 25.12.2015
seniorov, chorých a opustených ľudí, a priniesť im darček v podobe Večného
svetielka, ako symbol svetla večnosti a nádeje. V súbore tancuje aj autorkina
dcéra s diagnózou autizmus.
OZ Prístav nádeje chce „Balíčkom štedrosti“ pomôcť 10 osobám/rodinám,
ktoré sa nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi. Balíček obsahuje potraviny
dlhodobej spotreby a drogistický tovar. Predsedníctvo a dobrovoľníci Prístavu
– ľudia so zdravotným postihnutím, týmto obdarovaným napečú koláčiky,
ktoré budú súčasťou balíčka štedrosti, ktoré im odovzdajú počas spoločného
večera pri hudbe.

Balíček štedrosti

Zvolen

200 €

100 40

Občianske združenie
Maják nádeje

Čisté a voňavé prádlo

Košice

220 €

101 115

Občianske združenie
Maják nádeje

Čisté, voňavé Vianoce

Košice

280 €

102

Občianske združenie
Nožička

Darujme krásne vianoce deťom s
DMO

Banská
Bystrica

200 €

Človek pre človeka,
n.o.

Chladnička naplnena dobrotami

Prešov

600 €

Dubnica nad
Váhom

180 €

9

103 73

SRRZ - Rodičovské
104 128 združenie pri Špeciálnej Mama vie najVianoce
základnej škole

Projektom chce OZ Maják pomôcť mame s dvoma dcérami. Rodine by
chceli zakúpiť práčku. Mama teraz perie v rukách. Je veľmi unavená z
ustavičnéj starostlivosti o dve postihnuté deti .
Pomoc je určená pre pána Ladislava Szkurkaya z Košíc, ktorému pre
výnimočne zlú diagnózu amputovali časť pravej ruky. Je rozvedený a sám sa
stará o svoje dve deti. Členovia združenia maják nádeje pôjdu osobne s
týmto pánom Ladislavom vybrať a zakúpiť práčku a vysávač.
Pomoc je určená pre deti s DMO a viacnásobným postihom, ktoré sú v
dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc a
podporu druhých. Deti budú obdarované prstovými farbami a detskou
obrázkovou knižkou.
Pomoc je určená pre rodinu Demekovú - osamelú matku so 6 deťmi. Dar
Nadácie Orange bude použitý na nákup novej chladničky a zároveň
zabezpečenie zásoby potravin.
Cieľom je pomôcť mentálne postihnutým deťom zažiť prípravu ozajstných
Vianoc spoločne s ich mamami, osvojovať si pracovné a sociálne zručnosti v
reálnych situáciách. Mentálne postihnuté deti sa spolu a s pomocou
mamičiek naučia pripraviť ozajstné Vianoce. Spoločne nakúpia potraviny,
materiál na výrobu darčekov pre seniorov.

P.č. CP Názov predkladateľa

105 116 Zdravie v pohybe, o.z.

106 57

Občianske združenie
Kumakokra

Občianske združenie
107 138 ĎAKUJEM,,PAĽIKERAV"

Názov príbehu

Moji malí zverenci

Mesto

Lučatín

Podporená
Anotácia
suma

200 €

Tréner atletického klubu využije dar Nadácie Orange na nákup bežeckého
oblečenia pre 5 detí. Sú to deti zo sociálne slabšieho prostredia. Majú síce
športové nadanie, ale rodičia si nemôžu dovoliť podporovať ich v tom. Tréner
sa im venuje dobrovoľne vo voľnom čase a pozná ich rodiny už dlho. Deti
športovať chcú, majú nielen veľkú chuť a motiváciu, ale aj športové úspechy.

Namaľujme si spolu Vianoce

Žilina

200 €

Dar je určený pre deti, ktoré navštevujú Nízkoprahové centrum na
Bratislavskej ulici v Žiline. Využie sa na nákup spotrebného materiálu, z
ktorého spolu s deťmi pracovníci centra vyrobia ozdoby na stromček,
vianočné pohľadnice a vianočné pečiatky. Zároveň sa nakúpia sladkosti a
občerstvenie. Deti si prostredníctvom daru prežijú prípravu vianočných
sviatkov - pripravia si ozdoby, ktoré spolu zavesia na stromček, vyrobia si
pohľadnice pre najbližších, pripravia občerstvenie a zaspievajú koledy.

Nezabudnuteľné Vianoce

Varhaňovce

100 €

V tomto pribehu ide o pomoc ťažko chorému dievčatku, ktorého otec je
dlhodobo nezamestnaný a mama poberá len opatrovateľský príspevok.
Autorka príbehu osobne nakúpi darčeky o ktorých mladá slečna sníva.

Agentúra
108 188 opatrovateľskej
starostlivosti SIMEON

Podporme sa!

Bratislava

299 €

109 117 OZ Maják nádeje

Pomôžte mi rásť

Košice

200 €

110 39 Kvapka, n.o.

Prskavky

Trstená

130 €

Pán Štefan je onkologický pacient. Jeho manželke sa znovu prejavila
choroba pľúc- sarkoidóza. Teraz pani Dana čaká na operáciu nohy, ktorú
spôsobila táto choroba. Dar od Nadácie Orange sa použije na nákup
špeciálnej výživy pre onkologicky chorých ľudí v tomto prípade pána Štefana.
On a jeho rodina potrebuje najmä podporu a cítiť, že vo svojej situácii nie sú
sami. Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON pomôže aj podpornými
návštevami a odbornou pomocou.
Jurko, 4 ročný chlapček, ktorý je vážne chorý potrebuje pre svoj vývin
každodennú tvorivú prácu čo mu zabezpečuje jeho napredovanie. Terapia
spočíva aj vo vytrvalej práci s Jurkom v domácom prostredí, kde sa pomocou
kresieb a modelovania Jurko stále rozvíja. Zakúpením výtvarných pomôcok
tak chce OZ Maják pomôcť rodičom, aby Jurko mohol vo vývine úspešne
napredovať.
Šimonko je znevýhodnené dieťa má kombinovaný postih (epilepsia, astma,
narušená činnosť štítnej žľazy, enkopréza, obezita). Okrem toho pochádza zo
sociálne veľmi slabej rodiny. Chudobná rodina Bajdichových potrebuje
oblečenie a obuv, hračku pre Šimona a jeho mladšiu sestru. Vianočnú
atmosféru v rodine dotvoria aj vianočné medovníky, ktoré donesú spolu s
darčekmi pracovníci OZ Kvapka.

P.č. CP Názov predkladateľa

111 83 Kvapka, n. o.

112 194 DORKA, n.o.

Názov príbehu

Radostné Vianoce

Sladké a voňavé Vianoce

Centrum sociálnych
113 185 služieb Zátišie - Krízové Splnený vianočný sen
stredisko
Občianske združenie
DOMOV pri
114 28 Špecializovanom
zariadení Kotva v
Brezne

115 91 Kvapka, n.o.

Slovenská únia
116 58 sluchovo postihnutých
Michalovce
Spolu

Vianoce pre všetkých

Vianočná radosť

Zdravotne postihnutá Natalka a
deti z domova

Mesto

Trstená

Podporená
Anotácia
suma

120 €

Košice

410 €

Snina

150 €

Brezno

Trstená

Michalovce

Marián je stále chorý, vyrastal vo veľmi ťaživom a disharmonickom prostredí,
má problémy so správaním. Dar sa použije na nákup oblečenia, obuvi a
školských potrieb pre Mariána ajeho sestry. Čo je pre iné deti
samozrejmosťou, bude pre Máriána a jeho sestry vianočným darčekom.
Pomoc je určená 22 rodinám a 25 mladým dospelým v zariadení, kde žijú
pod jednou strechou osamelé matky s deťmi, deti vyňaté z rodín a mladí
dospelí po odchode z detského domova. Dar sa využije na prípravu
spoločnej vianočnej večere, pečenie koláčikov a drobné darčeky pre
mladých.
Viktória - 16 ročná slečna, je umiestnená v krízovom stredisku.Jej vývin a
dospievanie bolo poznačené a traumatizované problémami v rodine.Viktória
potrebuje tablet na prípravu do školy. Využije ho pri tvorbe projektov na
každom predmete.Najviac ho potrebuje na prípravu z nemeckého jazyka.
Tablet jej uľahčí prípravu do školy a zároveň sa môže v tomto jazyku viac
zdokonaľovať.

250 €

Klienti ŠZ Kotva sú mentálne a psychicky postihnutí muži. Zámerom projektu
je nákup praktických vianočných darčekov pre klientov v podobe
hygienických potrieb. Klienti si tak môžu nájsť pod stromčekom nielen to, čo
sa im bude páčiť, ale aj niečo užitočné a praktické.

90 €

Damián Žuffa prekonal operáciu očí v dôsledku strabizmu, je v starostlivosti
kardiológa pre šelest na srdci, nefrológa pre nočnú enurézu. Má NKS komunikácia stigmatizovaná dysláliou (dentálna),jeho pozornosť je ľahko
rozptýliteľná a má extrémny motorický nepokoj.Je tak podvyživený, že to
hraničí s extrémom.Damiánovi by pomohla hračka na pozornosť alebo
didaktická pomôcka a túži po legu, ktoré doma nemá. Autori mu chcú skrášliť
Vianoce a vytvoriť vianočnú atmosféru v rodine napečením vianočných
medovníčkov.

110 €

Natálka má 5 rokov a jej zdravotný stav jej nedovoľuje chodiť, trpí diagnózou
DMO. Stará sa o ňu stará mama a okrem Natálky máv opatere aj 3 chlapcov
z detského domova Koromľa. Ľudia z Únie sluchovo postihnutých by chceli
Natálku potešiť peknou bábikou a sladkosťami a chlapcov futbalovou
loptou,tiež sladkosťami,ovocím a pre všetkých domáce oblečenie. V rodine
vládne súdržnosť.

23 686 €

