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03-DV PhDr. Zuzana Almáši 
Koreňová

Objatie pre Mišku a 
Maťka 6 500 Sk 215,76 € Zvolen Banskobystrický

Miška a Maťko žijú len s mamou v ťažkej životnej situácii v 
malej garsónke, ktorú im obec pridelila po niekoľkých rokoch 
čakania. Sú to veľmi milí a skromní ľudia. Deti, ako každé 
iné, majú svoje túžby, o ktorých sa ich mame ťažko počúva, 
lebo vie, že ich nedokáže splniť ani na Vianoce. Autorka 
projektu by s rodinou rada strávila vianočný deň a splnila 
deťom ich sen v podobe darčeka. Obe deti plánuje zobrať k 
sebe domov na prázdniny, aby sa mohli tešiť z nových 
zážitkov.

05-DV OZ detí a mládeže 
ELEMENTeam

Deti našej ulice - 
Anjelské darčeky 39 600 Sk 1 314,48 € Repište Banskobystrický

Občianske združenie detí a mládeže ELEMENTeam sa 
rozhodlo počas vianočných prázdnin darovať deťom zo 
sociálne slabších rodín tri skutočné Anjelské darčeky. Prvý 
darček je postavený na spoznaní odvekých ľudských 
zručností. Radi by touto cestou naučili deti veľmi ľahkým 
remeselným zručnostiam. V druhom darčeku budú spoločne 
hľadať koníčka či záľubu, ktorá dokáže chytiť každé dieťa za 
srdce. Posledný darček je uložený v samotnej duši dieťaťa. 
Pohladením duše sa spoločne vyberú prebudiť kreativitu a 
talent každého dieťaťa.

09-DV Špeciálna základná 
škola

Bolo by to ako modré z 
neba 24 500 Sk 813,25 € Žiar nad 

Hronom Banskobystrický

Učiteľky Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom učia 
žiakov s mentálnym postihom. Táto práca je veľmi ťažká a 
náročná, ktorú musia vykonávať predovšetkým srdcom. 
Spolu so žiakmi tvoria jednu rodinu. Pretože vlastná rodina a 
ich sociálna situácia im nedokáže pomôcť, rozhodli sa pani 
učiteľky týmto projektom doniesť malé modré z neba v 
podobe vianočných darčekov pre svojich žiakov.

12-DV Lívia 
Neuschwandtnerová Inhalačný prístroj 54 000 Sk 1 792,47 € Partizánske Trenčianský

Pani Neuschwandtnerová žiada dar pre dve dievčatá vo veku 
9 a 5 rokov. Obe trpia cystickou fibrózou. Finančný dar by 
preto rada použila na nákup nových inhalačných prístrojov, 
ktoré musia každý deň používať a kvôli ich sociálnej situácii 
si tieto prístroje nemôžu dovoliť. Aj týmto spôsobom by 
potešila deti na Vianoce, ktoré si neprajú nič iné, len aby 
mohli normálne dýchať.

13-DV Kynecké šidielka

Vianoce očami detí zo 
sociálne 
znevýhodneného 
prostredia

9 800 Sk 325,30 € Nitra Nitriansky

Kynecké šidielka je občianske združenie, ktoré pomáha 
deťom s poruchami učenia a správania, rodinám v núdzi a 
sociálne znevýhodneným rodinám. Ich motiváciou je 
spríjemniť vianočné chvíle deťom a ich rodičom. 19. 
december bude ich vianočným dňom, kedy si spoločne 
pripravia vianočnú besiedku, uvaria kapustnicu, napečú 
koláče a deti vystúpia s divadelným predstavením "Mrázik". 
Na záver posedenia k nim zavíta Kynecký anjel, ktorý deti 
obdaruje darčekmi.



15-DV Anna Smitková Treba dúfať a nie zúfať 7 500 Sk 248,95 € Trstená Žilinský

Pani Anna je už 15 rokov vychovávateľkou. Počas svojej 
dlhoročnej praxe stretla mnohé rodiny, ktoré potrebovali 
pomôcť, deti, o ktoré sa nik nestaral alebo boli týrané. Práve 
týmto deťom chce podať pomocnú ruku a potešiť ich vo 
vianočný čas. Konkrétne trom deťom bez otca a matky. Otec, 
ktorý ich týral, nedávno umrel a matka od nich a dlhov 
utiekla. Stará sa o nich 73-ročná babka. Najviac by chcela 
potešiť syna, ktorý je postihnutý na vozíčku, kúpou 
vianočného stromčeka. Dievčatám by rada zaobstarala nové 
zimné oblečenie.

19-DV Zuzana Truhlíková Darujme zdravý spánok 10 300 Sk 341,90 € Čachtice Trenčianský

Pani Truhlíková pracuje ako osobná asistentka telesne 
postihnutej pani. Práve ona ju motivovala k napísaniu 
projektu. Pod vianočný stromček by jej rada darovala 
ortopedický matrac a nový polohovateľný rošt, ktorý by jej 
veľmi pomohol k pokojnému spánku, priniesol by obrovskú 
úľavu jej chrbtici a umožnil by tak aj lepšie vstávanie z 
postele.

23-DV Eva Fulajtárová Dvojčatá 3 000 Sk 99,58 € Prievidza Trenčianský

Projekt "Dvojčatá" je darčekom pre jednu malú rodinku od 
pani Fulajtárovej z Prievidze. Rada by pomohla rodine pani 
Janky, ktorá je sama na výchovu dvoch dcér Janky a Danky, 
ale i bezvládnej sestry, o ktorú sa s láskou celé roky stará a v 
podstate je jej ďalším dieťaťom. Rada by im prispela na 
sviatočné menu počas Vianoc a na darčeky pre všetky členky 
rodiny. Taktiež by chcela z príspevku uhradiť aspoň malú 
časť z nájomného. 

24-DV Eva Fulajtárová Náš Janko 4 000 Sk 132,78 € Prievidza Trenčianský

Život, to je samý kompromis. Ten v sebe i v okolí. Skoro ako 
schizofrénia. Najdôležitejšie je však nepoddať sa a zostať 
sám sebou. A keď sa nájde ktosi, kto to chápe, i to najťažšie 
je možno prežiť. Ten niekto sa našiel. OZ Šťastie si ty 
predložilo projekt, ktorý chce spríjemniť vianočné chvíle 
jednej z rodín ich člena Janka, ktorý je už 10 rokov na 
invalidnom dôchodku. Žije sám s chorou matkou a do 
združenia priniesol prvok inakosti, a tým ich naučil vnímať 
život aj z inej stránky.

26-DV

Občianske združenie 
Lucerna Tvrdošovce- 
Lucerna Polgári 
Társulát Tardoskedd 

PC- Fór?! Júú...2 4 000 Sk 132,78 € Nitra Nitriansky

OZ Lucerna z Tvrdošoviec má za cieľ rozvíjať duchovné 
hodnoty občanov, organizuje a realizuje výchovno 
vzdelávacie programy a šíri princíp solidarity a rovnosti. 
Práve v rámci ich programu by chceli na Vianoce darovať 
rodine matky, samoživiteľky, ktorá sa nachádza v hmotnej 
núdzi, a pritom sa príkladne stará o svoje deti a všestranne 
zabezpečuje ich základné a stredoškolské vzdelávanie, 
vianočný balíček potravín a oblečenia. Touto formou pomoci 
chcú uľahčiť prežitie Vianoc matke s dvoma deťmi, ktoré len 
nedávno stratili otca, a tak by si zaslúžili trochu radosti pod 
vianočný stromček.



27-DV

Občianske združenie 
Lucerna Tvrdošovce- 
Lucerna Polgári 
Társulát Tardoskedd 

PC- Fór?! Júú...2 4 000 Sk 132,78 € Nitra Nitriansky

Druhý projekt OZ Lucerny je taktiež venovaný matke, ktorá 
sama vychováva 9-ročnú dcéru Sofiu. Celý chod domácnosti 
ako aj výchova malej Sofie zostáva na bedrách matky. A 
preto vianočný balíček potravín a oblečenia nepoteší len 
matku, ale aj malú Sofiu, ktorá je nielen výborná žiačka, ale 
sa zapája do všetkých voľnočasových školských aktivít a 
svojim príkladným správaním robí veľkú radosť svojej mame 
v neľahkom životnom období.

28-DV

Občianske združenie 
Lucerna Tvrdošovce- 
Lucerna Polgári 
Társulát Tardoskedd 

Stromček šťastia 2 000 Sk 66,39 € Nitra Nitriansky

"Stromček šťastia" je tretím projektom OZ Lucerny, ktorý je 
určený pre matku s dieťaťom s ťažkým telesným postihnutím. 
Pani Ema je samoživiteľka a vychováva 18-ročného syna 
Eduarda, o ktorého sa príkladne stará od jeho narodenia, čo 
pre ňu dlhodobo predstavuje nie nezanedbateľnú záťaž. 
Vianočný stromček a pod ním plno darčekov by bolo 
najväčším vianočným prekvapením pre rodinu, ktorá si to 
určite zaslúži. 

29-DV Miriam Krajčíriková Moja mamina 19 600 Sk 650,60 € Prievidza Trenčianský

Projekt "Moja mamina" je vyjadrením vďaky pani Miriam 
svojej matke. Najväčším darčekom by pre ňu bola 
polohovateľná posteľ, ktorá jej konečne prinesie pokojný 
spánok. Po niekoľkých zdravotných ťažkostiach, jej 
celoživotnej pomoci ľuďom so psychickými problémami, 
aktívnej činnosti vo vlastnom občianskom združení Šťastie si 
ty, by si to naozaj zaslúžila.

30-DV
Medzinárodný klub 
žien v Piešťanoch 
(PIWC)

Vianoce - sporák pre 
osamelú matku s deťmi 7 500 Sk 248,95 € Piešťany Trnavský

Medzinárodný klub žien v Piešťanoch by rád pomohol 
osamelej matke s tromi maloletými deťmi, toho času na 
rodičovskej dovolenke, žijúcej v podnájme. Rodina by 
potrebovala nový elektrický sporák s rúrou, ktorý si ale 
nemôže sama zadovážiť nakoľko nemá dostatok finančných 
prostriedkov. Realizáciou projektu by ženy z klubu radi 
zaobstarali nový sporák a tiež povzbudili matku v 
starostlivosti o rodinu, o čo sa pani veľmi usiluje.

34-DV Mgr. Anna Lehetová Vianočný dar pre 
úžasné rodiny 15 000 Sk 497,91 € Vranov nad 

Topľou Prešovský

Pani Anna z Vranova nad Topľou daruje svoj projekt v 
podobe darčekov pod vianočný stromček trom rodinám, ktoré 
si zaslúžia obdiv, ale aj pomoc. Všetky tri rodiny majú svoje 
problémy a trápenia, statočne bojujú s chorobami a snažia sa 
aj napriek ťažkej finančnej situácii urobiť všetko pre svoje 
deti, aby aj cez vianočné sviatky boli šťastné a spokojné.



36-DV

Občianske združenie 
Za dôstojný život - 
zriaďovateľ Centra pre 
občana a rodinu - 
krízové stredisko, 
domov pre osamelých 
rodičov

Zimná láska 34 000 Sk 1 128,59 € Lučenec Banskobystrický

OZ Za dôstojný život predložilo projekt pre klientov svojho 
zariadenia - domova pre osamelých ľudí, ktorí žijú na hranici 
chudoby a matky s deťmi. Členovia OZ by radi zabezpečili 
nákup troch chladničiek, hlavne pre matky s deťmi, aby si tak 
mohli uchovávať základné potraviny pre seba i deti. Taktiež v 
ich zariadení funguje krízové stredisko pre týrané, 
zneužívané a sociálne znevýhodnené deti a práve pre tieto 
deti by chceli zakúpiť vianočné darčeky, aby mali prvýkrát 
pod stromčekom vlastné darčeky tak, ako aj iné deti 
vyrastajúce vo vlastných rodinách s milujúcimi rodičmi.

39-DV Mgr. Marcela Pravdová Vianočný sen 6 000 Sk 199,16 € Košice Košický

Pani Pravdová sa ako psychologička na strednej škole 
dennodenne stretáva s neradostným osudom niektorých 
mladých ľudí a hlavne detí, preto chce urobiť radosť aspoň 
jednému takému dieťaťu - Martinke, ktorá prežila minulý rok 
veľkú stratu, keď tesne pred Vianocami navždy stratila svojho 
otca. Týmto spôsobom by jej chcela splniť malý sen a potešiť 
ju darčekom, novou posteľou, pod stromček a zahnať tým jej 
smútok, aby jej vianočný čas čo najmenej pripomínal túto 
smutnú udalosť z minulých Vianoc.

42-DV Občianske združenie 
Šťastný život Pieseň ako dar 5 500 Sk 182,57 € Divín Banskobystrický

20. december bude najšťastnejším dňom pre rómske deti z 
materskej a základnej školy v Divíne. OZ Šťastný život pre 
tieto deti a ich rodičov zorganizuje kultúrne podujatie "Pieseň 
ako dar", kde sa predstavia žiaci so svojimi predstaveniami 
pozostávajúc z rómskych piesní a tancov, čím určite potešia 
svojich rodičov a blízkych. Po ukončení akcie deti dostanú 
balíčky so sladkosťami a všetci spolu si posedia pri 
vianočnom stromčeku a zaspievajú si vianočné koledy.

47-DV Monika Dlugošová Dedina ako rodina ... 8 300 Sk 275,51 € Pača Košický

Predkladateľka projektu žije v malej dedinke na východnom 
Slovensku, v periférnej obci. Obrazne i reálne je to tak, že 
cesta ďalej už za ich dedinkou ani nevedie. Obyvatelia ale 
žijú v krásnom a zdravom prostredí a všetci sú ako jedna 
rodina. Život tu nie je ľahký a aj napriek nízkemu rozpočtu 
obce sa snažia, aby bola obec čistá a upravená. Aj vďaka 
ľudom na aktivačných prácach sa to darí. Preto by pani 
Monika rada prejavila úctu a spolupatričnosť týmto ľuďom a 
formou vianočného posedenia by im pripravila 
nezabudnuteľný zážitok. 

49-DV
Slovenský zväz 
telesne postihnutých, 
ZO č. 700

Vianočná nádielka 20 000 Sk 663,88 € Krompachy Košický

Slovenský zväz telesne postihnutých Kaľava vypracoval 
projekt pod názvom "Vianočná nádielka", zameraný na dve 
marginalizované skupiny a to na členov ich neziskovej 
organizácie, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a rodiny v 
hmotnej núdzi. Týmto spôsobom by im chceli spríjemniť 
vianočné sviatky osobnou návštevou, aby nemali pocit 
samoty v tento predvianočný čas. Rodinám v hmotnej núdzi 
by tiež chceli priblížiť pocit hojnosti a štedrosti Vianoc, ktorý 
poznajú zo svojich rodín. 



50-DV Mgr. Veronika Fíľová
Čaro vianočných 
sviatkov- rozžiarené 
detské očká

8 750 Sk 290,45 € Heľpa Banskobystrický

Heľpa je obec, v ktorej žije približne 120 členná rómska 
komunita, z toho 35 detí vo veku do 12 rokov. Predkladateľka 
projektu je matka a ako každá mama miluje svoje deti a 
jednoducho srdce jej nedovolí prehliadať biedu a chudobu 
rodín z tejto komunity. A preto chce potešiť cez Vianoce 35 
detských srdiečok a rozžiariť ich očká. Pred štedrým dňom sa 
dvaja dobrovoľníci prezlečú za anjelov a spolu s ďalšími 
dobrovoľníkmi so speváckeho zboru rozdajú deťom malé 
darčeky a to všetko v čare Vianoc, spievajúc si vianočné 
pesničky a koledy.

52-DV OZ Euro Live Šťastné Vianoce pre 
všetkých 14 200 Sk 471,35 € Zvolen Banskobystrický

OZ Euro Live pomáha ľuďom v hmotnej núdzi. Okrem toho sa 
10 dobrovoľníčok venuje školskej príprave 20 detí z 
najchudobnejších rodín. Mnohé z týchto detí si čaro Vianoc 
ani nevedia predstaviť. Práve preto sa členovia združenia 
rozhodli pripraviť deťom a ich rodičom spoločné vianočné 
posedenie. Ešte pred posedením si napečú koláče a 
spoločne si zasadnú za prestretý stôl. Takto im chcú ukázať, 
že Vianoce majú svoje čaro, že sú to sviatky pokoja, lásky a 
porozumenia. 

54-DV OZ Svetielko nádeje Spolu pri 
štedrovečernom stole 12 000 Sk 398,33 € Banská 

Bystrica Banskobystrický

Potreba domova a súdržnosti rodiny je najsilnejšia v čase 
vianočných sviatkov. Detskí pacienti s onkologickým 
ochorením sa jej musia na Vianoce vzdať. Finančný 
príspevok by deťom zabezpečil sviatočnú atmosféru, oživil 
ich nádej a priniesol by pohodu, pokoj pre mnohé rodiny. OZ 
Svetielko nádeje v spolupráci s dobrovoľníkmi a 
nemocničnou školou chce priniesť do priestorov Kliniky 
pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici svetlo 
sviečok, vôňu štedrej večere, vianočný stromček a bohaté 
darčeky. Dobrovoľníci a členovia OZ preto strávia štedrú 
večeru s deťmi a ich rodinami.

55-DV Mgr. Irena Pronská Moje srdce patrí deťom 15 000 Sk 497,91 € Nálepkovo Košický

Pani Irenka je dôchodkyňa, ktorá celý život pracovala s 
deťmi. Svojim projektom "Moje srdce patrí deťom" chce 
darovať krásne Vianoce v materskej škôlke pre sociálne 
slabé rodiny v rómskej osade Grun Nálepkovo. 36 detí sa iste 
poteší novým hračkám, pohosteniu a vianočnému stromčeku.

66-DV Združenie BABADLO - 
bábkové divadlo

Vianoce s Kulišiakom - 
bábkové predstavenie 20 000 Sk 663,88 € Prešov Prešovský

Bábkové divadlo BABADLO z Prešova pripraví v rámci svojho 
projektu bábkoherecké predstavenie Vianoce s Kulišiakom 
na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Toto predstavenie 
bude určené pre deti v detských domovoch, nemocniciach, v 
náhradnej rodinnej starostlivosti, pre osamelé matky s deťmi 
a pre rodiny v ťažkej sociálnej situácii. V čase od 20.-
30.12.2008 navštívia realizátori projektu so svojim 
predstavením viacero detských domovov a v priestoroch 
poskytnutých mestom Prešov odohrajú niekoľko repríz pre 
rôzne cieľové skupiny.



67-DV Silvia Václavíková Vianoce pre anjelika 14 000 Sk 464,71 € Krompachy Košický

Zuzanka je 7-ročné dievčatko s ojedinelou diagnózou. Ide o 
genetické ochorenie ktorým trpí len pár detí na Slovensku. 
Zuzanka navštevuje nultý ročník špeciálnej základnej školy v 
Spišských Vlachoch. Predkladateľka projektu chce pomôcť 
dievčatku zakúpením notebooku, ktorý by jej veľmi pomohol 
pri písaní v škole, keďže Zuzanka pre svoje postihnutie nie je 
schopná udržať v ruke písacie potreby. Pre jej vzdelávanie je 
to teda nenahraditeľná pomôcka, ktorá zvýši kvalitu života 
celej rodine.

68-DV Petra Sekeráková Oliver 6 500 Sk 215,76 € Liptovský 
Mikuláš Žilinský

Petra Sekeráková sa do programu Darujte Vianoce zapája 
každý rok. Už od septembra rozmýšľala, komu by tento rok 
pomohla. Stretla sa s veľmi smutným príbehom, ktorý by sa 
radšej nemal vôbec stať. Jej známa má 5-ročného synčeka 
Olivera, ktorému približne pred mesiacom diagnostikovali 
leukémiu. Táto situácia obrátila život slobodnej mamičke a jej 
synčeka naruby. Musia riešiť celý rad vecí, od psychického 
vyrovnávania sa s ťažkou situáciou až po finančné problémy. 
Preto by ich pani Sekeráková chcela odbremeniť a vyjadriť im 
podporu. Pre Olivera zakúpi veci, ktoré momentálne najviac 
potrebuje.

70-DV Katarína Mitašová Vianočné prekvapenie 8 000 Sk 265,55 € Lehota pod 
Vtáčnikom Trenčianský

Klub dôchodcov v Lehote pod Vtáčnikom počas celého roku 
pripravuje spoločenské stretnutia a kultúrny program pri 
rôznych príležitostiach. Napriek tomu, že členovia klubu majú 
rovnako svoje starosti a trápenia, neustále sa snažia robiť 
radosť ostatným. Aj preto sa pani riaditeľka z materskej školy 
spolu s deťmi rozhodla tentokrát pripraviť prekvapenie pre 
nich. Spoločne pre nich nacvičia vianočný program, pripravia 
drobné darčeky a chýbať nebude ani vianočný stromček a 
slávnostné pohostenie.

73-DV Mgr. Alena Janečková Vianočná bomba 7 000 Sk 232,36 € Brezno Banskobystrický

Predkladateľka projektu pracuje ako vychovávateľka v 
Špeciálnej základnej škole internátnej a rovnako aj ako 
vychovávateľka v Centre voľného času v Brezne. Pre deti 
navštevujúce špeciálnu školu pripravila v centre voľného 
času 4 dni tvorivých dielní, počas ktorých budú vyrábať rôzne 
vianočné ozdoby a drobné darčeky. V posledný deň projektu 
23.12.2008 navštívia Detský domov Hronec, kde spoločne 
vyzdobia vianočný stromček a svojim kamarátom z detského 
domova odovzdajú vyrobené darčeky. Na záver ich čaká 
spoločné posedenie s veľkou slávnostnou tortou.



77-DV

Neinvestičný fond 
Sestrička a Žiacka 
rada pri strednej 
odbornej škole 
zdravotníckej

Bailando 10 300 Sk 341,90 € Humenné Prešovský

Neinvestičný fond Sestrička a Žiacka rada pri strednej 
odbornej škola zdravotníckej v Humennom organizuje už 2. 
ročník tanečno-charitatívnej súťaže pod názvom Bailando, 
kde tanečné páry v zložení žiak a učiteľ tancujú v prospech 3 
detí s diagnózou detská mozgová obrna. V priebehu 
samotnej tanečnej súťaže ako aj v priebehu jej príprav 
prebieha medzi učiteľmi, žiakmi, zamestnancami a priateľmi 
školy finančná zbierka pre rodiny týchto detí. Takmer 2 
mesiace trvajúce prípravy vyvrcholia tanečným programom 
19.12.2008 v priestoroch školy, kedy budú zároveň 
vyzbierané finančné prostriedky a materiálne dary odovzdané 
týmto rodinám.

78-DV OZ Perspektíva Aby nezostali sami 10 700 Sk 355,17 € Rimavská 
Sobota Banskobystrický

Realizátorom projektu Aby nezostali sami je člen 
občianskeho združenie Perspektíva a súčasne učiteľ v 
Reedukačnom detskom domove v Čerenčanoch. Veľmi 
dobre vie, ako deti každý rok pred Vianocami čakajú na 
svojich rodičov či blízkych a veria, že si pre ne prídu aspoň 
na Vianoce. Pre mnohých z nich však nepríde nik. Cieľom 
projektu je preto deťom, ktoré na Vianoce ostávajú v domove, 
umožniť aspoň zavolať alebo napísať svojim najbližším, 
prípadne zabezpečiť dopravu pre tie deti, o ktoré rodiny 
záujem majú, no nemôžu si pre ne prísť. Deti ostávajúce v 
domove rovnako zažijú vianočný výlet do prírody a dostanú 
malý vianočný darček.

79-DV Jana Kučerková Pomoc kamarátke 11 000 Sk 365,13 € Bystričany Trenčianský

Predkladateľka projektu, pani Janka, by chcela pomôcť svojej 
kamarátke, ktorá je na invalidnom dôchodku a kvôli svojmu 
zdravotnému stavu sa nemôže zamestnať. Projekt je určený 
aj pre jej 18-ročného syna, ktorý je po ťažkom pracovnom 
úraze. Obidvaja žijú v spoločnej domácnosti ešte aj s chorou 
starou mamou a mentálne postihnutým strýkom. Cieľom 
projektu je preto zabezpečiť pre túto rodinu základné potreby 
a umožniť im tak prežiť aspoň trochu pekné Vianoce.

80-DV Mgr. Eva Valková Radostné Vianoce   7 500 Sk 248,95 € Trstená Žilinský

Projekt Radostné Vianoce je určený pre sociálne slabú 
rodinu s dvoma deťmi. Obaja rodičia sú ťažko zdravotné 
postihnutí na invalidnom dôchodku poberajúci len minimálny 
dôchodok a dávky v hmotnej núdzi. Cieľom projektu je 
zabezpečiť pre túto rodinu vianočné darčeky, teplé oblečenie 
a základné potraviny na vianočný stôl. Realizátorka projektu 
rovnako zabezpečila predvianočné upratovanie a pečenie 
koláčov, keďže to sami nie sú schopní zvládnuť.



81-DV Centrum voľného času 
Široké

Kreatívne nápady na 
celý rok 2 570 Sk 85,31 € Široké Prešovský

Cieľom projektu je zakúpenie knižiek plných kreatívnych 
nápadov pre pracovníkov Centra voľného času v obci Široké. 
Pracovníci tohto centra sa pravidelne venujú práci s deťmi a 
neustále pre ne vymýšľajú nové a nové techniky, postupy a 
nápady. Častokrát spracujú a použijú aj materiál, ktorý už 
ostatní vyhodia ako nepotrebný. Zakúpené knižky pre nich 
budú inšpiráciou minimálne na celý ďalší rok a s ich 
pomocou budú môcť s deťmi vytvárať ďalšie krásne veci.

83-DV Plná náruč Štedré Vianoce 15 000 Sk 497,91 € Púchov Trenčianský

Predkladateľmi projektu sú mladí ľudia, ktorí sa rozhodli 
počas Vianoc potešiť deti z detského domova v Púchove, o 
ktoré vlastní rodičia nejavia záujem. Každé z týchto detí má 
svoj veľký sen o tom, aký darček by si chceli raz nájsť pod 
vianočným stromčekom a realizátori projektu by sa im tieto 
sny chceli pokúsiť aspoň čiastočne naplniť. Spoločne s deťmi 
pripravia vianočné ozdoby, ozdobia perníky, nacvičia 
program na vianočné posedenie a spoločne sa stretnú na 
vianočnej besiedke, na ktorej každé dieťa dostane malý 
darček.

85-DV Komisia pre mládež v 
Spišskej diecéze

"Radosť rozdávaním 
rastie" 10 100 Sk 335,26 € Trstená Žilinský

V Oravskom centre mládeže bude počas vianočných sviatkov 
prebiehať tábor detí z Detského domova v Ružomberku. 
Predkladatelia projektu by chceli využiť túto možnosť a 
pripraviť pre tieto deti spoločné stretnutie a vianočné 
prekvapenie. Projektu sa rovnako zúčastnia aj deti zo 
"stretiek", ktoré pravidelne organizujú predkladatelia, keďže 
mnohokrát ide o deti zo sociálne znevýhodnených a 
mnohodetných rodín. Touto cestou budú mať rovnako 
možnosť nadviazať nové priateľstvá s deťmi z detského 
domova.

89-DV Janka Tarabová Malí vinšovníci so 
srdcom na dlani 10 000 Sk 331,94 € Veličná Žilinský

Predkladateľkou projektu je vedúca tanečného krúžku v obci 
Oravská Poruba. S deťmi, ktoré vedie, by počas Vianoc rada 
oživila tradíciu vinšovania. Projektom by chceli urobiť radosť 
ako svojim najbližším tak aj tým, ktorí žijú na okraji dediny a 
ich príbuzní žijú ďaleko, prípadne už nikoho nemajú. 
Súčasťou projektu bude vlastnoručná výroba vianočných 
ozdôb, pohľadníc a drobných darčekov z drôtu, ktorý je 
symbolom Oravy. Každá domácnosť, ktorú koledníci 
navštívia dostane ako darček zvonček alebo šáločku, ktorá 
budú pre nich milou spomienkou.



90-DV ZŠ Mikušovce Vianoce s anjelmi 11 500 Sk 381,73 € Mikušovce Trenčianský

Realizáciou projektu Vianoce s anjelmi  chceli jeho 
predkladatelia darovať čaro Vianoc 30 osamelým, starým a 
chorým ľuďom žijúcim v obci Mikušovce. Žiaci zo základnej 
školy spoločne vyrobia vianočné dekorácie, pripravia si 
vianočné koledy a v kostýme anjelov v predvečer Vianoc 
navštívia týchto osamelých ľudí so svojimi rodičmi a 
odovzdajú im drobný darček v podobe symbolického 
vianočného lampášika. Každá domácnosť, ktorú deti 
navštívia dostane rovnako košík ovocia a vianočného pečiva, 
ktoré si nemôžu zabezpečiť.

91-DV
Správa zariadení soc. 
Služieb, Domov pre 
osamelých rodičov

Vianoce pre osamelé 
matky s deťmi 5 000 Sk 165,97 € Nitra Nitriansky

Domov pre osamelých rodičov v Nitre by svojim projektom 
chcel pomôcť osamelým rodičom, tehotným a týraným ženám 
s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii spôsobenej 
stratou domova. Cieľom projektu je umožniť týmto ľuďom 
navzdory ich neľahkej situácii prežiť príjemné vianočné 
sviatky spojené s pečením koláčov, prípravou štedrovečernej 
večer a posedením pri sviatočnom stole. 

92-DV

Správa  zariadení 
sociálnych služieb 
úsek: Chránené 
bývanie

Vianoce v chránenom 
bývaní 3 500 Sk 116,18 € Nitra Nitriansky

Chránené bývanie v Nitre poskytuje dennú starostlivosť 
zdravotne a duševne postihnutým občanom žijúcim osamelo 
v Dome s opatrovateľskou službou a ohrozeným skupinám 
obyvateľstva s cieľom pozitívne ovplyvňovať ich kvalitu života 
prostredníctvom sociálnej integrácie. Cieľom projektu je 
pripraviť pre týchto klientov slávnostnú predvianočnú 
atmosféru prostredníctvom vianočného posedenia a 
slávnostnej večere. Do predvianočných príprav budú 
zapojení v rámci ergoterapie aj samotní klienti.

93-DV

Správa zariadení 
sociálnych  služieb v 
Nitre úsek: Útulok pre 
bezdomovcov

Vianoce ( pre všetkých 
bez rozdielu) 9 000 Sk 298,75 € Nitra Nitriansky

Útulok pre bezdomovcov v meste Nitra organizuje Štedrú 
večeru už od svojho vzniku v roku 1994. Práve na Vianoce 
prichádzajú do útulku aj mnohí bezdomovci, ktorí v ňom nie 
sú ubytovaní, no na Vianoce nechcú byť sami. Cieľom 
projektu je preto spríjemniť prežitie vianočných sviatkov a 
aspoň čiastočne nahradiť atmosféru Vianoc v rodine ľuďom 
bez domova a všetkým, ktorým je v útulku poskytovaná 
starostlivosť. Okrem pracovníkov útulku sa na všetkých 
prípravných aktivitách a realizácii projektu budú zúčastňovať 
aj samotní obyvatelia zariadenia.

94-DV

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov - Úsmev ako 
dar

Čas Vianoc detí v 
ústavnom zariadení 2 700 Sk 89,62 € Bratislava Bratislavský

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov už niekoľko 
rokov organizuje tzv. Anjelský program zameraný na 
dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou. Túžbou 
predkladateľov projektu je potešiť deti z Krízového strediska 
Dúha na Stavbárskej ulici v Bratislave v nadchádzajúcom 
vianočnom období. Počas návštev v krízovom stredisku budú 
deti umiestnené v stredisku spolu s dobrovoľníkmi vyrábať 
darčeky pre svojich kamarátov, vyrábať vlastný fotoalbum a 
počas vianočných sviatkov pôjdu spoločne aj do kina.



96-DV Špeciálna základná 
škola Zvolen Idú k nám Betlehemci 13 000 Sk 431,52 € Zvolen Banskobystrický

Špeciálna základná škola vo Zvolene je škola pre deti s 
mentálnym postihnutím a v tomto školskom roku ju 
navštevuje 120 žiakov. Ide prevažne o deti z veľmi slabých 
sociálnych rodín, ktoré mnohokrát doslova bojujú o prežitie. V 
rámci projektu Idú k nám Betlehemci  si deti pripravia 
vianočný program plný tanca, hudby a spevu, počas ktorého 
budú sprevádzané celkom novými hudobnými nástrojmi, 
ktoré budú v rámci projektu zakúpené. 

98-DV Dajana Fekiačová Krásne Vianoce pre 
kamaráta 2 000 Sk 66,39 € Divín Banskobystrický

Predkladateľka projektu pracuje ako vychovávateľka v 
Základnej škole v Divíne a prostredníctvom svojho projektu 
by chcela pripraviť vianočné prekvapenie svojmu kolegovi, 
ktorý pracuje na škole ako asistent učiteľa a jeho rodine. 
Ondrej pochádza z mnohopočetnej rómskej rodiny a v živote 
to nemal ľahké. V súčasnosti popri práci študuje  2. ročník v 
odbore sociálno-výchovný pracovník na strednej škole v 
Košiciach. V rámci projektu by predkladateľka rada Ondreja 
spolu s rodinou počas vianočných sviatkov pozvala na 
príjemné posedenie v pizzerii, počas ktorého rodine odovzdá 
drobné vianočné balíčky.

99-DV Špeciálna základná 
škola 

Posolstvá vianočnej 
štedrosti 14 000 Sk 464,71 € Žiar nad 

Hronom Banskobystrický

Projekt Posolstvá vianočnej štedrosti  je zameraný na pomoc 
deviatim rodinám žiakov zo Špeciálnej základnej školy z 
rómskej komunity v Žiari nad Hronom. Tieto rodiny žijú v 
drevených chatrčiach bez elektriny, teplej vody a plynu a 
častokrát nemajú dostatok finančných prostriedkov ani na 
základné potreby. Prostredníctvom projektu im chcú 
predkladatelia projektu umožniť zažiť ozajstné čaro Vianoc 
pri sviatočnom stole a s drobným darčekom.

100-DV Iveta Buhajová Krajšie Vianoce pre 
Lukáša 3 000 Sk 99,58 € Snina Prešovský

Týmto projektom chcú jeho realizátori pripraviť radostné 
Vianoce mladému študentovi z Kamenice nad Cirochou, 
ktorý spolu s rodičmi pri požiari prišiel o strechu nad hlavou a 
momentálne bývajú v provizórnych podmienkach v starom 
opustenom dome. Lukášovi pri požiari zhoreli všetky osobné 
veci, napríklad aj stolnotenisové rakety, ktorými často vypĺňal 
svoj voľný čas. V rámci projektu budú mladí dobrovoľníci z 
mesta Snina vyrábať rôzne výrobky s vianočnými motívmi, 
ktoré budú následne ponúkať na vianočnej burze. Výťažok z 
predaja drobných darčekov bude použitý na nákup 
stolnotenisových rakiet pre Lukáša.



101-DV Základná škola Nižný 
Žipov Darované Vianoce 19 000 Sk 630,68 € Nižný Žipov Košický

Cieľom projektu Darované Vianoce  je umožniť deťom zo 
Základnej školy v Nižnom Žipove zažiť pravú atmosféru 
Vianoc. V mnohých prípadoch ide o deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia žijúce v podmienkach, ktoré im 
neumožňujú prežiť Vianoce pri prestretom stole a pod 
stromčekom nájsť vytúžené darčeky. V rámci projektu bude 
pre deti prípravný vianočný program, počas ktorého vystúpi aj 
detský folklórny súbor Žipovčanka. Deti sa spoločne so 
svojimi učiteľmi stretnú pri slávnostne prestretom stole a 
navzájom si odovzdajú drobné darčeky.

103-DV Bc. Beáta Dundová Pitná voda v dome 5 000 Sk 165,97 € Hanušovce 
nad Topľou Prešovský

Pani Anna býva s maloletým synom v rodinnom dome, ktorý 
zdedila po rodičoch vo veľmi zlom stave. Dom nemá vodovod 
ani kúrenie a len pred rokom v ňom bola zriadená elektrická 
prípojka. Pani Anna je čiastočne invalidná a sama sa v plnej 
miere nedokáže postarať o domácnosť. Podmienky, v ktorých 
žije, sú rovnako nevyhovujúce aj pre jej syna, ktorý je 
mimoriadne nadaný a v škole dosahuje vynikajúce výsledky. 
Predkladateľka projektu sa preto spolu s manželom rozhodla 
zriadiť v ich dome vodovodnú prípojku, ktorá by výrazne 
zvýšila kvalitu ich životných podmienok.

105-DV Monika Dlugošová Vianočná vločka 10 000 Sk 331,94 € Krásnohorsk
é Podhradie Košický

Jednou z cieľových skupín, ktorým sa v rámci svojich aktivít 
venuje Diecézna charita v Rožňave sú starí ľudia žijúci 
osamelo bez svojich najbližších. V meste Rožňava sa starajú 
konkrétne o 15 klientov, ktorým zabezpečujú pomoc v 
domácnosti, doprovod k lekárom či donášku liekov a obedov. 
Cieľom projektu pani Dlugošovej je zorganizovať pre týchto 
klientov spolu s pracovníkmi diecéznej charity vianočné 
posedenie a prispieť tak k zblíženiu týchto ľudí a k upevneniu 
ich spoločenských vzťahov.

108-DV Rodina Šivecová Vianoce pre rodinu 
Lázaiovú 6 000 Sk 199,16 € Vlachovo Košický

Predkladateľmi projektu je rodina Šivecová, ktorá sa rozhodla 
pomôcť manželom Márii a Jánovi z Dobšinej. Vychovávajú 
svoju 13 ročnú dcéru Máriu, ktorá trpí vývinovou poruchou 
rastu a nižším stupňom mentálneho postihnutia. Máriina 
mama už tri roky bojuje s leukémiou, obidvaja rodičia sú 
dlhodobo nezamestnaní a ich rodinný rozpočet je veľmi 
nízky. Cieľom projektu je potešiť túto rodinu nákupom 
elektrického sporáka, ktorý uľahčí ťažko chorej matke 
vedenie domácnosti.



112-DV "Spokojnosť", n.o. "Posolstvo Vianoc" 10 000 Sk 331,94 € Prievidza Trenčianský

Koncert "Posolstvo Vianoc - Ocenenie patrí nepoznaným"  je 
vianočným koncertom určeným pre širokú verejnosť, no 
najmä pre rodičov a opatrovateľov, ktorí sa starajú a 
vychovávajú či už svoje alebo cudzie deti s postihnutím. 
Program benefičného koncertu bude pozostávať z vystúpení 
regionálnych umelcov, ktorí vystúpia spolu s 
hendikepovanými deťmi združenými v mimovládnych 
organizáciách v Prievidzi. Cieľom projektu je vysloviť vďaku 
všetkým tým, ktorí sa s láskou starajú o postihnutých ľudí, 
ktorým neraz obetujú svoj život, túžby a sny.

114-DV Základná škola Šťastné číslo 1 000 Sk 33,19 € Košice Košický

Predkladateľka projektu je súčasne koordinátorkou v 
redakčnej rade školského časopisu Základnej školy v 
Košiciach. Spolu so svojou kolegyňou sa rozhodli pripraviť 
vianočné prekvapenie pre jedného žiaka, ktorý žije len so 
svojou dlhodobo nezamestnanou mamou. Vo vianočnom 
čísle školského časopisu bude môcť každý žiak získať 
šťastné číslo. Jedno šťastné číslo však bude víťazné a jeho 
majiteľ získa vianočný darček. Nikto však nebude vedieť, že 
to naozajstné šťastné číslo získa v časopise práve tento žiak, 
ktorým chcú pani učiteľky citlivým spôsobom aspoň trochu 
spríjemniť vianočné sviatky a potešiť ho drobným darčekom.

115-DV 0bec Vyšný Skálnik
Vianočné oblátky s 
receptom na chvíľku 
šťastia II

10 000 Sk 331,94 € Vyšný 
Skálnik Banskobystrický

Starostka obce Vyšný Skálnik spolu s dobrovoľníkmi pomôžu 
prežiť radostnejšie Vianoce 28 ľuďom v obci, starým a 
chorým, osamelým matkám, rodinám a deťom v hmotnej 
núdzi. V predvianočnom čase budú spoločne pripravovať a 
piecť podľa starej receptúry vianočné oblátky a tradičné 
vianočné pečivo, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patria. 
Všetky prípravy vyvrcholia spoločným dňom pri 
štedrovečernom stole, kde bude každý obdarovaný malým 
darčekom a spoločne zažijú čaro Vianoc.

117-DV Centrum voľného času 
Široké Podeľme sa o radosť 4 850 Sk 160,99 € Široké Prešovský

Deti navštevujúce Centrum voľného času v obci Široké 
pripravia pod vedením svojich krúžkových vedúcich vianočný 
program pre deti zo sociálne slabších rodín. Súčasťou 
programu bude aj spoločné posedenie pri koláčiku a čaji 
spojené s odovzdávaním malých darčekov, ktoré deti 
vlastnoručne vyrobia na tvorivých dielňach.



121-DV OZ Bol raz jeden 
človek Upečme si Vianoce 6 100 Sk 202,48 € Bratislava Bratislavský

OZ Bol raz jeden človek chce prostredníctvom projektu 
umožniť kamarátom s mentálnym postihnutím potešiť 
starších ľudí, navštevujúcich domov dôchodcov v 
bratislavskej mestskej časti Nové Mesto a ľudí bez domova z 
nocľahárne Mea Culpa. Viacerí z nich nemajú vlastnú rodinu, 
preto by ich radi potešili vianočnými koláčikmi. Ľudia s 
mentálnym postihnutím spolu s asistentmi napečú koláče a 
sami ich aj ozdobia a následne nimi obdarujú starých ľudí a 
ľudí bez domova. Členovia OZ by zároveň radi obdarovali 
kamarátov s mentálnym postihnutím a poďakovali im za ich 
celoročnú usilovnosť výletom do vianočnej Viedne.

122-DV ADCH Rómske 
komunitné centrum Teplo na srdci aj na tele 9 000 Sk 298,75 € Lipany Prešovský

Sociálni pracovníci Rómskeho komunitného centra v 
Lipanoch by radi obdarovali 15 najaktívnejších rómskych 
spoluobčanov, ktorí počas roka pravidelne a intenzívne 
pomáhali pri aktivitách centra. Ide zväčša o rodičov s 
viacerými deťmi, ktorí žijú v slabých sociálnych podmienkach. 
Aj keď nakúpia oblečenie pre svoje deti, pre seba im nezvýši. 
Preto ich chcú predkladatelia obdarovať teplým zimným 
oblečením. Zároveň by radi týmto aktom motivovali ďalších 
obyvateľov rómskej osady, aby sa zapájali do aktivít centra.

124-DV Detská organizácia 
Fénix

Deň porozumenia a 
šťastia 4 31 500 Sk 1 045,61 € Dobšiná Košický

Detská organizácia Fénix už po 4. krát organizuje vianočný 
"Deň porozumenia a šťastia" pre deti z neúplných rodín, 
rodiny kde rodičia ostali po prepustení bez práce, pre 
obyvateľov azylového domu a domu opatrovateľskej služby, 
pre chudobné a telesne postihnuté deti zo ZŠ Biele Vody. 
Nemobilných občanov osobne navštívia a obdarujú 
darčekom, perníkom a úprimnými slovami. Deň porozumenia 
a šťastia sa uskutoční 19. decembra v Dobšinej a radosť 
urobí až 150 ľuďom.

128-DV Mgr. Eva Sládečková Gajdy 16 000 Sk 531,10 € Nitra Nitriansky

Pani Sládečková pracuje ako riaditeľka v Centre voľného 
času Slniečko vo Veľkom Záluží, kde funguje aj folklórna 
skupina Drienka. V tejto skupine pôsobia dvaja súrodenci, 
Miška a Mário, ktoré pani Sládečkovú upútali svojim talentom 
a húževnatosťou. Skupinu sprevádzajú hrou na netradičný 
hudobný nástroj - gajdy. Keďže deti sú z neúplnej rodiny, 
otca majú alkoholika, matke nevychádza, aby deťom kúpila 
čo len jedny gajdy, preto hrajú na požičaných, čo je však z 
dôvodu, že ide o dychový nástroj nehygienické. Vďaka 
projektu budú pre súrodencov zakúpené aspoň jedny vlastné 
gajdy.



130-DV Mgr. Mária Laceková Premeňme smútok na 
radosť 7 000 Sk 232,36 € Trstená Žilinský

Na základnej škole v Trstenej učí pani Laceková už 7 rokov. 
Práca s deťmi ju napĺňa a venuje sa im i vo voľnom čase ako 
dirigentka speváckeho zboru. Tento rok k nim do školy 
pribudla nová žiačka, ktorá musela spolu so svojimi bratmi a 
mamou odísť od násilného otca. Momentálne žijú v podnájme 
vo veľmi skromných podmienkach. Pani učiteľka by chcela 
pomôcť rodine prežiť Vianoce hojnejšie a zabezpečiť im 
aspoň základné potraviny, ovocie a teplé oblečenie. Spolu s 
deťmi v speváckom zbore zorganizujú zbierku hračiek. 
Zámerom projektu je najmä dať rodine pocítiť, že v novom 
prostredí, kde takmer nikoho nepoznajú, sú vítaní a premeniť 
ich smútok na radosť.

131-DV Adela Turčáková Pomoc chorému 
dievčatku 7 000 Sk 232,36 € Tvrdošín Žilinský

Dievčatko, ktorému chce pani Turčáková pomôcť, už tretí rok 
statočne bojuje s rakovinou. Z finančného daru budú 
zakúpené lieky a vitamíny na podpornú liečbu chemoterapiou 
oslabeného tela dievčatka. Rodina vkladá do jej liečby veľmi 
veľa energie a financií a pani Turčáková verí, že týmto darom 
sa jej podarí aspoň sčasti uľahčiť ich finančnú záťaž a 
príjemne ich prekvapiť v čase Vianoc.

132-DV Ing. Jana Ondrejková Štedrovečerná večera 
pre Oláhovcov 2 400 Sk 79,67 € Poniky Banskobystrický

V obci Poniky, v jednoizbovom suterénnom byte, žije mladá 
rodina. Majú 7 detí. Napriek pracovitosti pána Ladislava sa 
stáva, že im financie nevystačia ani na základné potreby. 
Napriek tomu veľmi starostlivo a vzorne vychovávajú svoje 
deti. OZ Ponickje deti túto rodinku prekvapí na Štedrý deň 
darčekom v podobe potravinového nákupu a plienok pre 
najmladšiu dcérku. 

139-DV Diakonia evanjelickej 
cirkvi metodistickej

Hviezda lásky nech 
zažiari 9 000 Sk 298,75 € Piešťany Trnavský

Diakonia evanjelickej cirkvi metodistickej si želá priniesť žiaru 
Vianoc a božej lásky hlavne deťom z väzenských rodín, 
deťom žijúcim v rozbitých, núdzou poznačených rodinách ako 
aj piešťanským ľuďom bez strechy nad hlavou. Dobrovoľníci 
pripravia pre nich program pod názvom "Spasiteľ všetkých 
ľudí". V spolupráci s ÚPSVaR bolo vybratých 30 rodín, 
ktorým chcú nielen na Vianoce ukázať, že im na nich záleží a 
hlavne ich potešiť vianočnými balíčkami.

143-DV OZ Domov v rodine Prvé ozajstné Vianoce 13 300 Sk 441,48 € Košice Košický

Tento projekt je určený pre dve náhradné rodiny v Košiciach. 
Rodina Nemcová doposiaľ vychovala a uviedla do 
samostatného života 20 detí. Napriek tomu opäť prijala 
ďalších osem súrodencov z detského domova. Aj rodina 
Lipková má už za sebou skúsenosti s viacerými prijatými 
deťmi, tento rok im pribudli 2 malé deti, ktoré majú za sebou 
neľahký život. Dobrovoľníci z OZ Domov v rodine chcú tieto 
dve rodiny pozvať na rekreačno - rekondičný novoročný 
pobyt v prírode, ktorý by si inak nemohli dovoliť. 



145-DV Slniečko Potešenie pre deti z 
ústavu 14 000 Sk 464,71 € Púchov Trenčianský

Skupinka mladých ľudí, ktorí si hovoria Slniečko, chcú svojim 
vianočným projektom potešiť duševne a telesne postihnuté 
deti a mladých, ktorí žijú v Domove sociálnych služieb v 
Nosiciach. Tieto deti, v čase keď pre nás je trávenie 
najkrajších sviatkov roka v kruhu rodiny samozrejmosťou, sa 
stretávajú iba s opatrovateľkami a vedením ústavu. Preto im 
"Slniečkári" pripravujú vianočné posedenie, pečenie 
perníkov, navaria si kapustnicu a nakoniec si deti pod 
stromčekom nájdu vianočné darčeky.

146-DV Základná škola 
Mníchova Lehota 85

Darujme Vianoce našim 
starkým 3 000 Sk 99,58 € Mníchova 

Lehota Trenčianský

Žiaci a učitelia Základnej školy v Mníchovej Lehote, 
spríjemnia vďaka tomuto projektu vianočné sviatky starým a 
opusteným ľuďom vo svojej obci. Spoločne pripravia 
vianočné pozdravy, upečú a vyzdobia medovníčky, nakúpia 
ovocie a všetko zabalia do ozdobných škatuliek. Do každej 
navštívenej domácnosti prinesú symbol Vianoc - 
Betlehemské svetlo.

147-DV OZ Lackovci Srdce na dlani II. 12 000 Sk 398,33 € Rajec Žilinský

OZ Lackovci podaruje krajšie Vianoce dvom vybratým 
rodinám z komunity. Jedná z vybraných rodín trpí 
alkoholizmom otca, ktorý nielen všetko prepije, ale aj týra 
svoju manželku. Majú tri deti. Najstaršia dcéra je slobodnou 
mamičkou a prednedávnom porodila svoje tretie dieťa. 
Finančný príspevok pokryje náklady na oblečenie pre všetky 
deti. Aj ďalšia 5 -členná rodina sa prednedávnom 
presťahovala do podnájmu v Rajci kvôli otcovi, ktorý pil a bil 
ich. Matka 4 detí musí z nízkeho príjmu hradiť všetko sama. 
Akútne by potrebovali nový sporák. Vďaka dobrovoľníkom z 
OZ Lackovci budú môcť v novom roku vyvárať a vypekať na 
novom sporáku.

148-DV Viera Majerčáková Dom pre nové Vianoce 6 700 Sk 222,40 € Hanušovce 
nad Topľou Prešovský

Mladí Rómovia, ktorí sa stretávajú pod vedením pani 
Majerčákovej v klube Noel, najradšej trávia svoj voľný čas 
spevom a hraním na gitaru. Rozhodli sa, že svojim spevom 
potešia v predvianočnom čase deti z Detského domova vo 
Vranove nad Topľou. Deťom predvedú divadelné pásmo 
"Cesta za vianočnou hviezdou" a obdarujú ich malými 
darčekmi. 

149-DV Komunitné centrum 
n.o. Čierny Balog

Na Vianoce nechceme 
byť sami 8 500 Sk 282,15 € Čierny Balog Banskobystrický

Obec Čierny Balog patrí medzi obce s najväčším počtom 
obyvateľov na Slovensku. Aj tu sa však nájdu ľudia, ktorí žijú 
sami, bez sociálneho kontaktu s okolím. A práve pre nich 
chce Komunitné centrum pripraviť Vianočné posedenie so 
všetkým, čo k tomu patrí: kapustnicou, oplátkami s medom, 
stromčekom, spoločnosťou ľudí, krátkym programom. Týmto 
im chcú urobiť trochu radosti v ich osamelom živote, zapojiť 
ich do spoločnosti a v neposlednom rade im dokázať, že 
niekomu na nich záleží.



153-DV

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva a 
prevencie

Vianočná atmosféra 2 000 Sk 66,39 € Detva Banskobystrický

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie pracujú veľmi obetaví ľudia. Aj cez Vianoce myslia 
na "svoje deti", ktoré sú zväčša zo sociálne slabých rodín a 
ktoré pripravujú v rámci predškolskej prípravy na nástup do 
1. ročníka. Príjemným spestrením predvianočných dní bude 
pre nich spoločné vianočné posedenie, kde si predškoláci 
skúsia pripraviť malé pohostenie, a tak získajú nové zručnosti 
do budúcna.

154-DV Anna Urbanovská Vianočná radosť 3 200 Sk 106,22 €
Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Táňa žije so svojimi 4 deťmi u svojej mamy. Od júna je 
však práceneschopná, pretože sa lieči na onkologickom 
oddelení v Bratislave, kde v týchto dňoch podstúpila operáciu 
chrbtice. Pani Urbanovská by chcela túto rodinu potešiť 
nákupom potravín na štedrovečernú večeru a športovej 
výbavy pre jej dvoch synov, ktorí sú žiakmi futbalovej triedy.

155-DV Anna Urbanovská Radostné Vianoce 
deťom 2 300 Sk 76,35 €

Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Janneta býva v jednoizbovom byte so svojimi tromi 
deťmi. Otec o deti nemá záujem, stará sa teda o ne sama. 
Rodina sa nachádza vo finančnej núdzi. Pani Urbanovská im 
z finančného daru zakúpi potraviny na štedrovečernú večeru 
a zimné oblečenie pre deti a pani Jannetu.

156-DV Anna Urbanovská Oteckova staroba 2 000 Sk 66,39 €
Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Mária žije so svojim 78-ročným otcom, ktorý je ťažko 
chorý a nevládny. Pani Mária sa o neho s láskou stará. Z 
finančného daru pre ňu pani Urbanovská zakúpi potraviny, 
zdravotnícke potreby a vitamíny na ošetrovanie otca, a tiež 
pyžamo a posteľnú bielizeň.

157-DV Anna Urbanovská Pekné Vianoce 2 100 Sk 69,71 €
Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Marcela je slobodná matka, má 4 deti, býva so svojou 
mamou a bratom. Najmladší dvojročný synček Viktor má 
Downov syndróm. Rodina žije v hmotnej núdzi. Určite sa 
poteší z finančného daru, ktorý je určený na nákup potravín a 
zimné oblečenie pre dve staršie deti. 

158-DV Anna Urbanovská Mamina starostlivosť 2 000 Sk 66,39 €
Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Zuzana žije sama so svojimi dvoma synmi, 5- a 7-
ročným. Je rozvedená, otec chlapcov finančne neprispieva 
na ich výchovu. Pani Zuzana je na invalidnom dôchodku po 
onkologickom ochorení a stará sa aj o svoju staršiu chorú 
sestru. Pani Urbanovská ju chce prekvapiť zimným 
oblečením pre deti, a tiež potravinami na vianočný stôl.

159-DV DSS Kalinov Aj naše srdcia vedia  
rozdávať radosť a lásku 13 000 Sk 431,52 € Habura Košický

Cieľom projektu "Aj naše srdcia vedia rozdávať radosť a 
lásku" Domova sociálnych služieb v Kalinove je nielen potešiť 
obyvateľov zariadenia počas Vianoc, ale priblížiť klientkám 
čaro Vianoc, vyvolať pocit rodinnej atmosféry. Veď práve 
Vianoce sú sviatky radosti, pokoja a šírenia lásky medzi 
ľuďmi. V konečnom dôsledku to všetko má pomôcť naplniť 
ciele integrácie klientov do spoločnosti.



160-DV Anna Urbanovská Radosť pod stromčekom 2 500 Sk 82,98 €
Bánovnce 
nad 
Bebravou

Trenčianský

Pani Jozefa má dve staršie deti, žije sama, bývalý manžel jej 
neposiela žiadne financie. Je na invalidnom dôchodku, lieči 
sa na onkológii. Pokiaľ jej to jej zdravotný stav dovolí, 
zamestnáva sa na aktivačných prácach v meste. Rodina sa 
momentálne nachádza vo finančnej tiesni. Vďaka záujmu 
pani Urbanovskej bude mať jej 10 -ročná dcérka nové zimné 
oblečenie.

161-DV Bc. Eva Mondoková "Šťastné a veselé 
Vianoce" 10 000 Sk 331,94 € Tovarné Prešovský

Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb v Tovarnom 
chce svojim projektom spríjemniť vianočné sviatky všetkým 
klientom zariadenia, ktorí nemajú možnosť prežiť Vianoce v 
kruhu rodiny, v kruhu svojich najbližších. Snahou je, aby 
zažili atmosféru Vianoc čo možno najviac podobnú 
rodinnému prostrediu, ako napríklad pečenie koláčikov, 
výzdoba a spoločné posedenie s priateľmi.

163-DV ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Vianočné svetielko 8 000 Sk 265,55 € Krušetnica Žilinský

Deti zo Základnej školy v Krušetnici si chcú priniesť svetielko 
lásky, milé slovo, darčeky, vianočné dobroty a potešiť 
obyvateľov Domova dôchodcov v Novoti. Majú pre nich 
pripravený vianočný program, napečené vianočné pečivo, 
vlastnoručne vyrobené darčeky. Taktiež nezabudnú potešiť a 
navštíviť aj 100-ročnú obyvateľku Krušetnice babičku 
Naništovú.

164-DV DD a DSS pre 
dospelých a útulok

"V núdzi spoznáš 
priateľa" 13 000 Sk 431,52 € Žilina Žilinský

Predkladatelia projektu "V núdzi poznáš priateľa" sú oddaní 
pracovníci Domova sociálnych služieb v Žiline. Rozhodli sa 
pre ľudí, ktorí sú z akejkoľvek príčiny vytláčaní na okraj 
spoločnosti alebo prežívajú životnú krízu, urobiť niečo pekné. 
Chcú v rámci osobného voľna pripraviť štedrú večeru a 
vytvoriť priateľskú atmosféru, kde je možné dobrým slovom 
liečiť vnútorné zranenia, motivovať ľudí k zmysluplnému 
prežívaniu svojho života. "Záverom by sme chceli ľudí 
obdarovať darčekmi, a tým potvrdiť posolstvo Vianoc - o 
vzájomnom obdarovaní sa, ktoré prináša radosť a vedomie 
spolupatričnosti."

165-DV Obec Gyňov
Prečo musí niekto 
zostať počas Vianoc 
sám?

5 200 Sk 172,61 € Gyňov Košický

Pracovníci obecného úradu malej obce Gyňov by chceli 
prostredníctvom tohto projektu spríjemniť vianočné sviatky 
ich osamelým občanom, ktorí nemajú to šťastie stráviť ich v 
kruhu svojich blízkych. Radi by im pripravili balíčky a v 
spolupráci s materskou školou kultúrny program v priestoroch 
ich škôlky. Taktiež chcú potešiť sociálne slabú rodinu, kde 
rodičia pracujú na aktivačných prácach obce, bohato 
prestretým vianočným stolom.



166-DV Čistý deň, n.o.
Čisté Vianoce v 
resocializačnom 
stredisku Čistý deň

5 000 Sk 165,97 € Galanta Trnavský

Cieľom tohto projektu je zrealizovať vianočné stretnutie 
klientov resocializačného centra Čistý deň, ktorí sa liečia zo 
závislosti od psychoaktívnych látok s rodinnými príbuznými. 
Stretnutie bude realizované v priestoroch centra, klienti 
pripravia vianočnú výzdobu, program, jedálny lístok. Keďže z 
terapeutických dôvodov nie je možné, aby klienti v období 
Vianoc odišli ku svojim rodinám, bude toto stretnutie 
obojstranne veľmi vítané. Zúčastnia sa na ňom tiež bývalí 
klienti centra, ktorí sa prídu s ostatnými podeliť o svoje 
skúsenosti s návratom do bežného života. 

169-DV OZ Tilia Ľudia pre ľudí 14 000 Sk 464,71 € Rajec Žilinský

Tento vianočný dar je určený pre rodinu z Rajca. Ide o rodinu 
s deviatimi deťmi, z ktorých 4 sú v pestúnskej starostlivosti. V 
októbri však stratili to najvzácnejšie - svoju mamu. Počas 
ťažkých rokov choroby dokázala vybudovať okolo seba 
jedinečné spoločenstvo ľudí - blízkych aj vzdialených 
príbuzných, susedov, priateľov. Rodina bola vždy veľkým 
povzbudením pre ostatných. V súčasnosti sa však borí s 
finančnou tiesňou. Vďaka tomuto projektu budú mať konečne 
novú chladničku, ktorú kvôli výdavkom na živobytie a štúdium 
detí nemohli doposiaľ kúpiť. Deti sa potešia z nových kníh a 
dobrovoľníci z OZ Tília sa zaviazali, že sa budú dlhodobo 
venovať ich doučovaniu.

170-DV Špeciálna základná 
škola internátna Vianoce ako dar 28 000 Sk 929,43 € Vranov nad 

Topľou Prešovský

Špeciálna základná škola internátna venuje tento projekt 
svojim žiakom a 12 rodinám so 67 deťmi, ktoré sú v hmotnej 
núdzi a na hranici životného minima, sú to vo väčšej miere 
deti z početnejších rómskych rodín, ktorým sa v súčasnej 
dobe nežije ľahko. Chcú im pomôcť prežiť vianočné chvíle v 
radosti a v pohode, bez stresu z toho, čo dajú deťom na 
vianočný stôl a pod vianočný stromček. Mnohí z nich prežijú 
radosť z Vianoc len v škole, lebo doma nemajú na to 
podmienky ani prostriedky.

172 - DV
Rímskokatolícka 
Cirkev farnosť 
Sečovce

Organový koncert pre 
starých a osamelých 
ľudí

8 000 Sk 265,55 € Sečovce Košický

Vianočný organový koncert pre starých a osamelých ľudí v 
Sečovciach a okolí bude farským úradom usporiadaný po 
prvý krát. Na koncerte budú účinkovať študenti Konzervatória 
v Košiciach. Po koncerte bude pre všetkých pripravené na 
farskom úrade posedenie s kapustnicou, koláčikmi a malými 
darčekmi. 

174 - DV Amaro Nípo

Pomôcť sociálne 
znevýhodneným 
rodinám - spríjemniť 
vianočné sviatky ich detí

9 000 Sk 298,75 € Vinodol Nitiransky

Občianske združenie "Amaro nípo" v spolupráci s obecným 
úradom a starostom obce Vinodol venujú svoj projekt deťom 
a mládeži, rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
ktorým ekonomický stav neumožňuje prikrášliť svojim 
ratolestiam ich vianočné sviatky. Radi by im pripravili 
vianočný program, stolnotenisový a šachový turnaj a nakúpili 
im darčeky.



175 - DV
Občianske združenie 
Podajme si pomocnú 
ruku

Štedré Vianoce vo 
vranovskom Charitnom 
dome

5 000 Sk 165,97 € Prešov Prešovský

OZ Podajme si pomocnú ruku sa tohto roku rozhodlo aj 
takouto formou pomôcť chlapcom vo veku 18-25 rokov, ktorí 
žijú v Charitnom dome pre mládež vo Vranove nad Topľou. 
Ich životná situácia a pohnuté osudy im neumožňujú prežiť 
sviatky tak, ako by si priali. Bola by to pre terajších aj 
bývalých obyvateľov domu mimoriadne vzácna a srdečná 
chvíľa, naplnená vrúcnosťou a umocnená vianočnou 
atmosférou. Spoločné Vianoce uvítajú aj pracovníci, pretože 
si na svojich bývalých "podnájomníkov" stále spomínajú s 
láskou.

176 - DV Mária Stieranková Krajšie Vianoce pre otca 
a syna 3 000 Sk 99,58 € Zvolen Banskobystrický

Pán Peter sa sám stará o svojho 8-ročného syna. Žijú v 
jednoizbovom prízemnom domčeku. Vždy žili veľmi skromne, 
no momentálne je pán Peter už dva mesiace 
práceneschopný, čím sa ich finančná situácia ešte zhoršila. Z 
finančného daru im pani Stieranková nakúpi potraviny na 
vianočné sviatky, malé darčeky, posteľnú bielizeň a 
hygienické potreby.

177 - DV Edita Rigová Vianoce pre "iných" 15 900 Sk 527,78 € Alekšince Nitriansky

Terénne sociálne pracovníčky z Alekšiniec sa snažia 
podporiť rodiny, ktorým nemá častokrát kto podať pomocnú 
ruku. Chcú tým uľahčiť situáciu rodičom, ktorí sami nemôžu 
svojim deťom urobiť radosť v čase vianočných sviatkov, 
nakoľko sa nachádzajú v zložitej životnej situácii. 
Prostredníctvom projektu by chceli urobiť radosť ich deťom. 
Jedná sa o 36 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
ktorým ľudia na okolí často dávajú pocítiť, že sú "iní" a z 
rôznych dôvodov ich odsudzujú.

179 - DV
Občianske združenie 
Odysea Mysle 
Slovensko

Stratené Vianoce 20 000 Sk 663,88 € Komárno Nitriansky

Cieľom projektu OZ Odysea Mysle Slovensko je účastníkom 
projektu cez svet fantázie a rozprávok priblížiť a opäť objaviť 
čaro Stratených Vianoc. Spoločne s deťmi si pripravia 
divadelné predstavenie, ozdobia stromček, členovia 
združenia zabalia darčeky, vyhotovia pozvánky na posedenie 
a pripravia prekvapenie pre svojich rovesníkov. Vytvorením 
rodinnej atmosféry počas vianočných sviatkov medzi 
účastníkmi projektu, ktorí stratili vlastný domov a ktorý sa 
prenáša na pôdu OZ, sa znova precíti atmosféra sviatku 
lásky, pokoja a mieru.

181 - DV Materská škola 
Rovniankova Od srdca k srdcu 4 000 Sk 132,78 € Bratislava Bratislavský

Každoročne sa v Kultúrnom dome Zrkadlový háj organizujú 
predvianočné posedenia pre dôchodcov Petržalky. Tento rok 
sa pracovníci materskej školy, SSŠ a ŠZP rozhodli zapojiť aj 
deti z materskej školy, ktoré vlastnoručne vyrobia darčeky a 
pripravia si krátke vystúpenie. Deti tým potešia starčekov a 
starenky, pretože sú plné lásky, ktorá vždy rozosmeje a 
pohladí na duši.



182 - DV Viktor Koščák 4 000 Sk 132,78 € Mojmírovce Nitriansky

Viktor, ktorý je predkladateľom tejto žiadosti, sa stará o 
svojich troch mladších súrodencov. Ich mama je od minulého 
roku na invalidnom dôchodku kvôli onkologickému ochoreniu. 
Viktor prerušil svoje štúdium v treťom ročníku, aby sa o svoju 
rodinu mohol postarať. Vďaka jeho žiadosti, budú mať v 
období Vianoc dostatok potravín a darčeky pod stromčekom.

183 - DV Katarína Lakatošová 3 000 Sk 99,58 € Mojmírovce Nitriansky

Finančný dar na zakúpenie potravín a darčekov je určený aj 
pre pani Katarínu. Je slobodnou matkou a vychováva tri deti. 
Jedno z detí má v opatere - keď ho chcela jej švagriná dať do 
ústavu. Taktiež sa stará o mladšiu sestru, ktorá má 
onkologické ochorenie a sama vychováva 4 deti. Vďaka 
finančnému príspevku na nákup potravín a darčekov, budú 
tieto Vianoce pre nich snáď lepšie ako tie minulé.

186 - DV Iveta Mičková 3 000 Sk 99,58 € Spišská 
Nová Ves Košický

Pani Iveta je slobodnou matkou, stará sa o dve deti a býva v 
ubytovni charity. Doposiaľ nemala problém uživiť seba a 
svoje deti, no momentálne je už druhý mesiac 
práceneschopná kvôli silným bolestiam chrbtice. Suma, ktorú 
jej počas PN vypláca Sociálna poisťovňa nie je postačujúca 
ani na základné potreby a vyplatenie účtov. Z finančného 
daru preto bude môcť zaobstarať svojim deťom na Vianoce 
darčeky a potraviny.

187-DV Miestne združenie 
YMCA Nesvady

Slúžiť iným - robíme to s 
nadšením 11 340 Sk 376,42 € Nesvady Nitriansky

Združenie YMCA v Nesvadoch chce svojim projektom potešiť 
rodiny v hmotnej núdzi, starých a osamelých ľudí v Domove 
dôchodcov v Hurbanove a chorých v nemocnici v Nových 
Zámkoch, a to koncertom a darčekmi. Vedúci a dobrovoľníci 
organizácie nacvičili Vianočný koncert - Vianočné piesne, 
ktorými potešia a oslovia okolo 160 ľudí. Pre rodiny v hmotnej 
núdzi zorganizujú večeru s darčekmi pre deti.

188-DV Alžbeta Maglodská Splniť sen iným je mojím 
snom 10 000 Sk 331,94 € Nesvady Nitriansky

Predkladateľka tohto projektu chce v období Vianoc potešiť 
pani Evu z Nesvád a jej dve deti. Pani Eva má sklerózu 
multiplex a tiež epilepsiu. Aj jej mladší syn má epilepsiu. 
Manžel pani Evy prišiel pred mesiacom o prácu. Žijú v osade 
vo veľmi skromných podmienkach. Túžbou pani Evy je mať 
kuchynskú rohovú sedačku. Vďaka tomuto projektu sa jej sen 
splní.



189-DV OZ Bol raz jeden 
človek S dierou v topánke 3 300 Sk 109,54 € Bratislava Bratislavský

Duško je mladý chlapec s ľahkým mentálnym postihnutím a 
epilepsiou, ktorý už vo svojom živote zažil veľa zlého a 
nakoniec nie vlastnou vinou skončil na ulici. V súčasnosti 
býva na ubytovni pre bezdomovcov a zapája sa do akcií 
organizovaných OZ Bol raz jeden človek. Duško je aj napriek 
všetkému zlému, čo zažil, spokojný aj s tým málom, čo má. 
Avšak je jedna vec, ktorá mu veľmi chýba - dobrá obuv. 
Keďže denne prejde pešo niekoľko kilometrov, obnosené 
topánky, ktoré dostáva prostredníctvom charity, mu vydržia 
maximálne dva mesiace. Vďaka tomuto projektu sa bude 
môcť tešiť z úplne nových sandálov, tenisiek a zimných 
topánok.

190-DV Mgr. Jana Novotná Čarovné Vianoce 2 300 Sk 76,35 € Okoč Trnavský

Pani učiteľka Novotná chce na Vianoce potešiť svoje dve 
žiačky zo 6. triedy. Ivanka žije v detskom domove a je veľmi 
snaživou žiačkou. Pani učiteľka ju vďaka finančnému daru 
prekvapí náramkovými hodinkami, ktoré sú jej veľkým snom. 
Žofia žije len so svojou mamičkou vo veľmi zlej finančnej 
situácii. Napriek tomu, že je počas školského roka veľmi 
často chorá, je výbornou žiačkou. Pani učiteľka jej chystá 
prekvapenie v podobe MP3 prehrávača, ktorý okrem nej 
vlastnia všetci spolužiaci v triede.

195-DV Áno pre život n. o.
Divadlo a knihy pre 
všetkých: Vstúpte, 
prosím!

17 700 Sk 587,53 € Rajecké 
Teplice Žilinský

Mnohé deti zo sociálne slabých rodín počas detstva 
nenavštívia divadlo. Deti z dysfunkčných rodín často celé dni 
pozerajú TV a veľa času nevenujú ani knihám. Preto sa 
členovia organizácie Áno pre život rozhodli pozvať deti so 
svojimi matkami do divadla. Zároveň chcú s nimi navštíviť 
mestskú knižnicu a kníhkupectvo, v ktorom by si mohli vybrať 
knihu ako darček na Vianoce. Projekt takto spojí cez Vianoce 
komunitu detí a matiek z ohrozených rodín, mladých 
dobrovoľníkov a zamestnancov domova. 

196-DV Mgr. Jaroslava 
Jankovičová

Vianoce náhradných 
rodín 7 400 Sk 245,63 € Bratislava Bratislavský

Stretávanie sa náhradných rodičov, ktorí do svojich rodín 
prijali deti z detských domovov, je veľmi dôležité. Rodičia sa 
môžu vzájomne podporiť a odovzdať si nové informácie o 
náhradnom rodičovstve, vďaka čomu sú schopní lepšie 
napĺňať potreby prijatých detí. Pani Jankovičová, ktorá je 
sama náhradnou matkou, pripravila pre šesť náhradných 
rodín z Bratislavy stretnutie v Aquaparku v Senci, ktoré si 
určite užijú najmä deti. 

197-DV Iveta Hochvartová Vianoce pre Mareka a 
Marcelku 16 000 Sk 531,10 € Košice Košický

Pani Iveta chce pomôcť rodine z Lovinobane, ktorá má dve 
deti, 11-ročnú Marcelku a 3-ročného Mareka s onkologickým 
ochorením. Rodina je momentálne vo veľmi zlej sociálnej 
situácii, pani Marcela má zdravotné problémy a lieči sa v 
nemocnici a jej manžel utrpel tento rok pracovný úraz s 
trvalými následkami. Vďaka tomuto finančnému daru budú 
môcť uhradiť časť nedoplatku za plyn. Pani Iveta taktiež 
vložila do tohto projektu nemalú peňažnú čiastku. 



200-DV Základná škola Poša Vianoce starkým od detí 1 990 Sk 66,06 € Poša Prešovský

Projektom "Starkým od detí" spríjemnia žiaci Základnej školy 
v Poši vianočný čas klubu dôchodcov a Zväzu telesne 
postihnutých z obce. Programom obohateným o básne, 
piesne, tanec, hovorené slovo, divadlo, ale aj prezentáciou 
zaujímavých činností školy potešia srdcia starkých. Žiaci 
obdarujú každého pozvaného vlastnoručne zhotoveným 
darčekom a pohostia pečeným makovým závinom.

1 000 000 Sk 33 193,92 €


