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1 02-DV
Detská organizácia 

Fénix
Deň porozumenia a šťastia 5 1,280.00 € 19.12. - 30.12.2009 160

Detská organizácia Fénix z Dobšinej chce svojím podujatím "Deň 

porozumenia a šťastia 5" urobiť radosť deťom, ktoré sú z neúplných rodín, 

postihnuté, alebo z rodín zo slabších sociálnych pomerov ako aj osamelým 

seniorom a občanom v hmotnej núdzi. Plánuje pripraviť pre nich večeru, 

kultúrnym program a obdarovať ich vhodným darčekom.

2 05-DV Kóšiová Otília "Kára" plná bolesti 350.00 € 19.12. - 30.12.2009 1

Pani Otília Kóšiová by rada pomohla svojej priateľke a odľahčila jej trápeniu, 

ktoré ju postihlo keď stratila svojich najbliţších, prišla o prácu a k tomu 

všetkému sa jej pridali aj zdravotné problémy. Priateľkinu bolesť by rada 

zmiernila finančným príspevkom k Vianociam z ktorého by zakúpili 

kombinovaný sporák a potraviny na Vianočné sviatky.

3 07-DV Ľudmila Halanová ... A nikdy sa nevzdávaj! 200.00 € 19.12. - 30.12.2009 7

.... A NIKDY SA NEVZDÁVAJ! Je odkaz projektu pani Ľudmily Halenovej 

pre pána Milana, ktorý i napriek vlastnej neľahkej ţivotnej situácii a 

zdravotnému postihnutiu nezištne pracuje pre OZ Šťastie si Ty, pomáha 

Zväzu telesne postihnutým pri rôznych akciách a obdivuhodne rozdáva 

radosť, úsmev a povzbudivé slová. Príspevok by sa pouţil na zakúpenie 

darčekov (oblečenia) a potravín pre rodinu pána Milana.

4 08-DV Monika Dessuet Právo na šťastie 415.00 € 30.12.2009 8

Monika Dessuet, riaditeľka neziskovej organizácie, ktorá sa zameriava na 

prácu s rómskym etnikom by rada poďakovala za pomoc pri prácach v nízko-

prahovom centre a podporila rodinu Rigových, ktorá svojím vzorovým 

ţivotom a chuťou pracovať vyvracia všetky predsudky voči rómskej 

komunite. Pani Marcelka Rigová, matka 9 člennej rodiny, perie aj v 

dnešných časoch všetko oblečenie v rukách. Príspevok bude pouţitý práve 

na zakúpenie automatickej práčky, ktorá uľahčí pani Marcele domáce práce 

a ušetrí čas, ktorý môţe tráviť s rodinou.

5 10-DV

Obec Košúty 

(zriaďovateľ ZŠ v 

Košútoch)

Teplo Vianoc 150.00 € 20.12. - 25.12.2009 50

ZŠ v Košútoch vedie svojich ţiakov k ţivotným hodnotám ako je bohatstvo 

ducha, láska, solidarita a porozumenie. Preto sa počas Vianočných sviatkov 

nechce k samote ľudí stavať ľahostajne a priamym zainteresovaním ţiakov 

priniesť "Teplo Vianoc" osamelým seniorom v ich obci. Ţiaci za pomoci 

učiteľov a dobrovoľníkov z radov rodičov upečú medovníčky, ktoré roznesú 

osamelým ľuďom, ako aj ozdobené sviečky a Betlehemské svetlo. 

Vyvrcholením projektu bude vyzdobovanie vianočného stromčeka v škole s 

nehmotnými prianiami detí.

6 12-DV Peter Truhlík Vianočný pohľad chorých očí 200.00 € 24.12.2009 1

Pán Peter Truhlík rád pomáha ľuďom a do jeho pozornosti sa dostala pani, 

ktorá je ťaţko telesne postihnutá a má silné dioptrické okuliare. Chcel aby 

pod Vianočným stromčekom mohla nájsť nové náhradné okuliare s  

odľahčenými nerozbitnými sklami.

7 13-DV Dominik - Jozef Bugár
Vianočný darček pre brata a 

rodičov
200.00 € december 2009 3

Rodina je základ a veľká opora väčšiny z nás a skutočnú súdrţnosť preveria 

neľahké ţivotné situácie. Pätnásťročný Dominik má veľké srdce a svoju 

rodinu má veľmi rád. Jeho mladší braček Mirko je ťaţko chorý, má detskú 

mozgovú obrnu a jednokomorové srdiečko, starostlivosť o neho a jeho liečba 

sú časovo aj finančne náročné. Pred časom si svojpomocne postavili malý 

bezbariérový domček kde treba dokončiť ešte veľa vecí, ale Dominik by 

chcel svoju rodinu prekvapiť televízorom, ktorý im v domácnosti chýba. Bol 

by to pekný vianočný darček pre brata a rodičov. Určite si spolu pozrú 

Vianočné rozprávky.

8 16-DV Viera Majerčáková Deti deťom 240.00 € 28.12. - 29.12.2009 57

"Deti deťom" je názov projektu pani Viery Majerčákovej, terénnej sociálnej 

pracovníčky, v miestnej rómskej komunite. Práve deti z komunity by pripravili 

vianočný program a darčeky pre 37 detí z detského domova vo Vranove nad 

Topľou. Odmenou za šírenie dobra by pre deti z komunity pripravila 

vianočné stretnutie pri občerstvení s malou sladkosťou a spoločným 

darčekom, ktorý by obsahoval potrebné pomôcky pre ďalšie stretnutia a 

voľnočasové aktivity komunity.

9 17-DV Monika Dlugošová "Vianoce zastreté tmou" 255.00 € 22.12.2009 15

Príjemné predvianočné naladenie a vytvorenie komunikačného mosta medzi 

nevidiacimi a vidiacimi si za cieľ zvolila pani Monika Dlugošová, komunitná 

konzultantka OZ Partnerstva sociálnej inklúzie. V projekte "Vianoce zastreté 

tmou" by rada zrealizovala vianočné posedenie pre úplne nevidiacich členov 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktoré by programovo zrealizovali 

ţiaci Základnej umeleckej školy pod vedením pedagógov.

10 19-DV
Špeciálna základná 

škola internátna
Kúsok šťastia 1,000.00 € 19.12. - 30.12.2009 72

Zamestnanci ŠZŠ vo Vranove nad Topľou sa rozhodli projektom "Kúsok 

šťastia" spríjemniť svojím mentálne postihnutím ţiakom a ich rodinám 

sviatky Vianočnou akadémiu s programom a občerstvením, ktorý im 

pripomenie túto slávnostnú chvíľu v dôstojnom prostredí. Keďţe deti 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia veria, ţe prekvapenie v 

podobe potravinových balíčkov a zimného oblečenia ich príjemne poteší. 

11 20-DV OZ Rozviaţme im krídla
Srdce môţeš len darovať, 

nedá sa kúpiť.
200.00 € 22.11. - 20.12.2009 35

Deti v nízkoprahovom centre Dúha preţijú spoločné vianočné prípravy, budú 

piecť medovníky, vyrábať adventné vence a vianočné ozdoby z cesta a 

ozdobia si stromček. 20. decembra bude pre 30 detí pripravená vianočná 

besiedka s programom, darčekmi a príjemnou atmosférou. Rok by radi 

ukončili tradičnou oslavou a pre deti usporiadajú tanečnú Štefanskú zábavu.

12 21-DV Tereza Adamcová Vianoce pre susedu 200.00 € 14.12. - 24.12.2009 6

Pani Adamcová sa rozhodla poţiadať o pomoc pre svoju susedu, ktorá mala 

minulý rok ťaţký úraz. Celý tento rok sa z úrazu lieči a jej súčasné príjmy sú 

nízke. Susede chce preto pomôcť s vianočným nákupom a kúpou malých 

darčekov pre vnúčence.

13 23-DV Katarína Ducárová
Doplatok za lieky a 

zabezpečenie diétnej stravy
240.00 € 4.12. - 31.12.2009 2

Pani Ducárová ţiada dar pre svoje dve kolegyne. Jedna kolegyňa je uţ rok 

chorá, prekonala 11 operácií, berie náročnú neurologicko - imunologickú 

liečbu. Druhou obdarovanou osobou je pani, ktorá je vo finančnej tiesni aj 

keď má tri zamestnania. Za darované peniaze plánuje kúpiť diétnu stravu a 

lieky pre jednu kolegyňu a pre druhú beţné potraviny na vianočnú večeru.

14 25-DV Dominika Dlugošová "Keď zvončeky nezvonia 140.00 € 21.12.2009 4

Dominika Dlugošová je študentkou 3. ročníka Technickej univerzity v 

Košiciach, od prvého ročníka ţije na internáte. Tu sa o čistotu starajú 

upratovačky, ktoré by chcela prekvapiť. Pani upratovačky sú zdravotne 

postihnuté, sú nepočujúce. Formou vianočného prekvapenia sa im chce, v 

svojom mene aj v mene spolubývajúcich poďakovať a povedať im, ţe si váţi 

ich prácu a ochotu, s ktorou ju robia.
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15 27-DV Adriana Karáseková Nikdy nezostaneš sám! 100.00 € 19.12. - 31.12.2009 1

Adriana Karáseková robí dobrovoľnícku prácu v OZ Šťastie si ty, ktoré 

pomáha ľuďom vracajúcim sa zo psychiatrického pobytu v nemocnici. Tak 

sa zoznámila so Zoltánom, ktorému v krátkom čase zomreli obaja rodičia a 

ostal na svete sám. Teraz ţije sám na ubytovni, sám bude aj počas Vianoc. 

Pani Karáseková to chcela zmeniť a darovať mu pod stromček dar - 

mikrovlnku.

16 28-DV Ivana Karáseková Môţeš sa na mňa spoľahnúť! 100.00 € 19.12. - 31.12.2009 1

Ivana má 12 rokov a chcela by urobiť radosť svojej mladšej nevlastnej sestre 

Katke. Katka ţije s otcom v inej domácnosti a spolu sa stretávajú na 

tanečnom krúţku. Katka má  kozmetickú vadu - veľké materské znamienko 

na ruke od zápästia aţ po rameno. Toto materské znamienko si zakrýva 

rôznymi rukávnikmi. Sestra by jej rada na Vianoce kúpila takýto rukávnik z 

príjemného materiálu.

17 29-DV Ivana Karáseková Ako moja mama! 50.00 € 19.12. - 31.12.2009 1

Ivanka ţije s mamou a babinou. Aj keď je babka uţ v dôchodkovom veku, 

stále pracuje. Po práci sa cíti unavená, slabá a bolí ju chrbát. Vnučka by jej 

chcela darovať na Vianoce masáţ, aby sa jej trochu uľavilo.

18 30-DV
Drahomíra 

Blahušiaková

Daruj Vianoce deťom v 

Pestúnov.
330.00 € 20.12. - 31.12.2009 6

Rodina Blahušiaková má v pestúnskej starostlivosti 6 detí. Rodičia by radi 

deti prekvapili rekonštrukciou dvoch detských izieb.

19 31-DV Mgr. Jana Mojţišová Zdravý darček 200.00 € 27.12.2009 13

Jana Mojţišová by chcela zaţiť stretnutie s ukrajinskou rodinou, ktorá sa 

pred dvoma rokmi presťahovala zo Zvolena do Lučenca. Rodiny sa pred 

presťahovaním stretávali, ale teraz je to pre nich finančne nemoţné. Rodina 

z Ukrajiny má 11 detí. Radi by sa spolu stretli a spoločne si pripomenuli 

príbeh o narodení Pána Jeţiša, zaspievali koledy, dali si darčeky, spolu 

posedeli a porozprávali. 

20 33-DV Monika Dlugošová Bohom zabudnuté deti 430.00 € 20.12.2009 57

Dobrovoľníci z detského domova Tornaľa chcú obdarovať deti ţijúce v tomto 

domove. Mnohé z týchto detí tu strávia aj vianočné sviatky, tu preţívajú 

svoje radosti, úspechy, starosti, prvé lásky a sklamania. Pod vianočný 

stromček im chcú kúpiť 4 bicykle.

21 34-DV Silvia Sihelská
Vianočné kúzlo pre siroty 

rohlíkové
219.00 € 24.12.2009 7

Pani Sihelská sa zaujíma o osud súrodencov, ktorí prišli v priebehu tohto 

roku o oboch rodičov. Súrodenci majú 18 a 19 rokov, ţijú sami v Betliari a 

zvykajú si na novú ţivotnú situáciu. Deti pani Sihelskej sa s nimi kamarátia a 

preto by im chceli pomôcť prejsť náročným vianočným časom. Spoločnými 

stretnutiami im chcú dať pocit, ţe za o nich zaujímajú ľudia a ţe neostali 

úplne sami.

22 35-DV OZ Euro Live
Radostné Vianoce pre 

všetkých
300.00 € 4.12. - 23.12.2009 40

Šesť dobrovolníčiek z občianskeho zdruţenia pomáha pri školskej príprave 

30-im deťom z chudobných rodín vo Zvolene. Radi by pre tieto rodiny, ktoré 

sa s láskou starajú o svoje deti, pripravili slávnostný vianočný obed. S deťmi 

pripravia vianočný program, zaspievajú si koledy a rozdajú malé darčeky.

23 36-DV
Občianske zdruţenie 

"Victus"
"Urobme si krásne Vianoce" 250.00 € 21.12. - 23.12.2009 38

Dobrovoľníci z občianskeho zdruţenia Victus chcú pomôcť a potešiť deti zo 

Špeciálnej základnej školy v Krupine. Zdruţenie má hrnčiarsku dielničku, kde 

si môţu vymodelovať vlastné vianočné ozdoby na stromček a zároveň si 

urobiť aj darček z hliny. Pri spoločnej predvianočnej večeri si zaspievajú 

koledy a zatancujú.

24 37-DV Denisa Oravcová
Vytúţené vianočné stretnutie s 

mojou malou kamarátkou
300.00 € 23.10. - 31.12.2009 50

Denisa Oravcová je 15 ročné dievča, ktoré sa na rehabilitačnom pobyt v 

Čilistove zoznámilo s 5,5 ročným dievčatkom z detského domova z Nitry. 

Dievčatko sa tu učilo chodiť a tu sa spolu skamarátili. Rada by svoju malú 

kamarátku cez Vianoce navštívila a priniesla jej malý darček.

25 38-DV Mgr. Beáta Dundová Otvor svoju dlaň. 200.00 € 21.12.2009 7

Pani Anna sa stará o 6 detí, ktoré vychováva sama odkedy ju opustil 

manţel. Dve študujú na vysokej škole, jedna dcéra je postihnutá, rodina sa 

uţ musela vyrovnať aj so smrťou syna. Zaţili uţ aj Vianoce bez vianočného 

stromčeka. Pani Anna musí tvrdo pracovať, aby mohla podporiť svoje deti v 

štúdiu alebo v liečbe, aj napriek ťaţkej situácii však zostávajú skromní. Pani 

Dundová sa im snaţí pomôcť vytvoriť normálne Vianoce nákupom liekov, 

ošatenia a obuvi, vitamínov a školských potrieb.  

26 40-DV Mgr. Beáta Dundová Voda v dome 280.00 € 19.12. - 30.12.2009 1

Pán Juraj býval sám v starom dome, ktorý sa následkom výbuchu plynovej 

bomby stal neobývateľným a aj jeho obyvateľ utrpel pri výbuchu zranenia. 

Jeho rodina v spolupráci s mestom vybudovala maličký jednoizbový domček, 

do ktorého však nie je privedená voda. Vodu si musí starý pán Juraj nosiť zo 

studne, čo najmä v zime je nielen obtiaţne ale aj nebezpečné. Pani 

Dundová chce zakúpiť darling a čerpadlo na prívod vody do domu pána 

Juraja. 

27 41-DV Mgr. Miroslava Piscová Môj prvý bicykel 1,200.00 € 12.2009 - 1.2010 1

Dvanásťročný Marek trpí neliečiteľnou genetickou poruchou. Samostatne 

nechodí a nerozpráva, avšak očami a mimikou vie dať najavo veľa zo 

svojich pocitov. Má záujem o všetko okolo seba - zvieratká, plávanie, 

rozprávky... Chytá všetky bicykle v okolí, jazdu na klasickom bicykli by však 

nezvládol. Marekova matka by mu chcela na Vianoce darovať špeciálne 

upravený bicykel, ktorý by bol pre neho nenútenou rehabilitáciou a spravil by 

mu pod stromčekom obrovskú radosť. 

28 42-DV
Domov sociálnych 

sluţieb -Úsek výchovy
Splnený sen 315.00 € 19.12. - 30.12.2009 25

Domov sociálnych sluţieb pre svojich klientov pripravil program, ktorý má 

prispieť k spríjemneniu vianočného obdobia. Klienti sa tešia na kaţdý pobyt 

mimo zariadenia, čo je pre nich veľké spestrenie kaţdodenného stereotypu. 

Niektorí z nich ešte nikdy v ţivote nenavštívili kino, návštevou vianočných 

Košíc sa klienti tak dostanú mimo zariadenie, navštívia filmové predstavenie, 

cukráreň i vianočné trhy. 

29 44-DV Bc. Sabová Katarína Otvorme svoje srdcia dokorán 120.00 € 20.12.2009 2

Pani Andrea ţije u svojej svokry s dvomi deťmi, dievčatkami. Ich otec od 

nich odišiel a rodina zostala vo veľmi zlej finančnej situácií. Posledné roky sa 

dievčatká museli na Vianoce uskromniť len so sladkosťami, keďţe na 

darčeky matka peniaze nemala. Slečna Sabová im chce pomôcť a dopriať 

deťom aspoň na Vianoce príjemné prekvapenie nákupom ošatenia, obuvi a 

školských potrieb. 

30 46-DV Petra Sekeráková Chudoba 150.00 € 19.12. - 20.12.2009 4

Pomoc pani Sekerákovej je určená pre rodinu - matku s dvomi deťmi, ktorá 

im častokrát nemôţe dopriať ani to najnutnejšie, ani obyčajný štandard. Otec 

sa o nich nestará a tak rodina ţije v chudobe. Pomoc v podobe nákupu 

potravín a drogérie, či výlet pre deti, ktoré celé prázdniny nikde neboli, má 

spríjemniť celej rodine sviatky a vytvoriť po dlhom čase krásny vianočný 

záţitok. 

31 47-DV Lenka Klemanová ... Úsmev cez slzy! 260.00 € 19.12. - 31.12.2009 4

Peťka je od malička nútená chodiť po vyšetreniach kvôli svojmu postihnutiu, 

napriek tomu z nej vyţaruje neskutočná charizma. Osud jej pripravil ťaţkú 

ranu, prišla o najbliţšie osoby, o oboch rodičov. Napriek láske starých 

rodičov, ktorí sú stále s ňou, v jej srdci panuje úzkosť, strach a bezmocnosť. 

Jej kamarátka jej chce podať pomocnú ruku a rozosmiať ju. Chce ju vziať na 

nákupy, pomôcť jej vybrať krásne i praktické veci, ktoré jej urobia radosť.
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32 50-DV
Mgr. Mária 

Polácseková

Pokorné vianočné rozjímanie v 

spoločnosti dobrých ľudí
350.00 € 1.11. - 31.12.2009 45

Projekt určený pre rodiny, ktoré zápasia s chudobou či chorobou, vytvorila 

pani Polácseková v spolupráci s miestnou farou. Milou, príjemnou debatou, 

prípravou večere a rozdaním sviečok, pohľadníc či vianočných sladkostí a 

ovocia by chceli realizátori projektu vytvoriť čarovnú vianočnú atmosféru, 

ktorá naštartuje tieto rodiny a dodá im pozitívnu energiu, silu a krajšie 

myšlienky, aby aspoň na pár hodín zahodili svoje starosti. 

33 52-DV

Liečebno-výchovné 

sanatórium Nitra - 

Kynek

"Vianoce so Štedricou" 150.00 € 19.12. - 27.12.2009 30

V liečebno-výchovnom sanatóriu sú umiestnené deti s ADHD. Tieto deti boli 

kvôli poruche učenia a správania neúspešné v škole a nezaţili úspech ani 

doma. Sanatórium pre nich pripravilo projekt, ktorým bude podporené zdravé 

súťaţenie s moţnosťou zaţiť úspech, byť odmenený, príjemne sa zabaviť, 

účelne vyuţiť voľný čas a zaţiť tak nezabudnuteľné Vianoce so Štedricou - 

vílou štedrou ku kaţdému dieťaťu. 

34 55-DV Karol Lakatoš Rodinné Vianoce 416.00 € 19.12. - 24.12.2009 23

Pán Karol chce vytvoriť krásne Vianoce pre svoje tri dcéry a ich deti, ktoré 

trpia nedostatkom celý rok. Dcéry ţijú v chudobných podmienkach, preto 

spolu so svojou dcérou chce pripraviť nielen prekvapenie pre deti, ale ich aj 

naučiť pomáhať. Spolu s nimi vytvorí darčeky pre ich suseda vdovca a 

kamarátku z chudobnej rodiny. 

35 57-DV
Spokojnosť - centrum 

sociálnych sluţieb, n.o.
Čarovné Vianoce 300.00 € 22.12. - 28.12.2009 24

Spokojnosť - centrum sociálnych sluţieb, n.o. sa rozhodlo urobiť skutočné 

Vianoce sociálne slabým rodinám na sídlisku v Prievidzi. Celoročne 

prevádzkujú nízkoprahové centrum a pre 20 najaktívnejších detí z tohto 

centra by chceli darovať výlet na vianočne vyzdobený Bojnický zámok. 

Zároveň pre všetkých zorganizujú posedenie pri kapustnici.

36 58-DV Margaréta Ţigová Aby Vianoce neboli chudobné 500.00 € 19.12. - 23.12.2009 32

Cieľom projektu pani Margaréty je podporiť občianske zdruţenie, ktoré 

prevádzkuje zariadenie núdzového bývania, útulok pre bezdomovcov a 

krízové stredisko. Klientom týchto zariadení by chcela urobiť krajšie Vianoce - 

zabezpečením potravín a zakúpením hračiek pre deti.

37 59-DV Istota n.o. Not to be alone - Nebyť sám 380.00 € 19.12. - 23.12.2009 14

Cieľom projektu je sprostredkovať stretnutie osamelých starších ľudí a ľudí 

so zdravotným postihnutím. Na tomto stretnutí budú vlastnoručne 

zhotovovať darčeky svojim blízkym, či sebe navzájom. Týmto ľudom dajú 

vedomie, ţe nie sú sami a ţe v ich okolí sú ľudia, ktorým na nich záleţí.

38 60-DV
Občianske zdruţenie 

Svetielko nádeje
Vianoce pre všetkých 330.00 € 23.12. - 24.12.2009 40

OZ Svetielko nádeje úzko spolupracuje s Klinikou pediatrickej onkológie a 

hematológie v Banskej Bystrici. Nie všetkým chorým deťom sa podarí dostať 

sa na Vianoce domov. Deťom, ktoré budú musieť ostať v nemocnici, by 

chceli priniesť vianočnú atmosféru, darčeky a zabezpečiť, aby ich rodina 

sedela pri štedrovečernom stole spolu s nimi.

39 61-DV Eva Fulajtárová Moja nezábudka 450.00 € 19.12. - 31.12.2009 1

Pani Eva by chcela pre svoju "nezábudku" Danku vyčarovať tie najkrajšie 

Vianoce. Danka pochádza zo sociálne slabej rodiny, je veľmi šikovná a 

venuje sa rôznym dobrovoľníckym činnostiam. Danke by chcela venovať 

notebook, ktorý by jej pomáhal pri vzdelávaní a neskoršom štúdiu.

40 63-DV Eva Fulajtárová Najvyššie poschodie 250.00 € 19.12. - 31.12.2009 5

Projekt je zameraný na podporu bývania pre pani Renátu, ktorá nemá 

vlastný byt a spolu s dvoma deťmi ţije v prenajatom byte. Finančný 

príspevok jej veľmi pomôţe pri financovaní prenájmu. Keby nemala 

prenajatý byt, jej dve deti by mohli byť umiestnené v detskom domove. Preto 

vianočné sviatky strávené so svojimi deťmi budú pre ňu tie najkrajšie.

41 64-DV
Občianske zdruţenie 

Šťastie si ty Prievidza
Kaţdodennosti 150.00 € 19.12. - 31.12.2009 3

Cieľom projektu OZ Šťastie si Ty je pomôcť pánovi Zdenkovi. Ide o staršieho 

pána, ktorý ţije sám, navyše je zdravotne postihnutý. Finančne však 

pomáha svojej mame, bratovi a jeho deťom. Finančný príspevok bude 

vyuţitý na zakúpenie potravín a iných potrebných vecí pre pána Zdenka a 

jeho rodinu.

42 67-DV
Občianske zdruţenie 

Šťastie si ty Prievidza
Spočítané 450.00 € 19.12. - 31.12.2009 4

Projekt rieši zakúpenie počítača do rodiny, v ktorej sú tri dospelé deti, o 

ktoré sa s láskou stará ich invalidná matka. Iba dcéra Alenka je zdravá, ale 

nedokáţe sa zamestnať, nakoľko neovláda prácu na počítači. Takisto jej 

dvaja bratia by potrebovali počítač na zlepšenie komunikačných zručností. 

Tento vianočný darček by pomohol celej rodine.

43 68-DV Miriam Krajčíriková ... A čo ja? 200.00 € 19.12. - 31.12.2009 4

Pani Miriam je kamarátkou pani Martinky. Martinka je rozvedená matka 

dvoch malých detí, a má ťaţké zdravotné problémy, ktoré ju o deti i rodinu 

pripravili. Pre Martinku by boli najkrajšie Vianoce strávené v kruhu svojej 

rodiny a so svojimi deťmi. V tom jej pomôţe finančný príspevok, za ktorý 

svojim deťom bude môcť kúpiť vianočné darčeky a potraviny.

44 69-DV
OZ - Rómska rozvojová 

agentúra Novohrad
Vianoce -bim-bam-bom- 220.00 € 20.12.2009 15

Občianske zdruţenie Rómska rozvojová agentúra Novohrad sa rozhodla 

pripraviť pre deti z najviac sociálne odkázaných rodín vianočný večierok, na 

ktorom sa bude podávať kapustnica  a deťom budú odovzdané malé 

vianočné balíčky. Takto rodinám spríjemnia čas Vianoc.

45 70-DV Zuzana Gollnerová Zdravie detí 140.00 € 20.12.2009 5

Pani Gollnerová chce pomôcť svojej kamarátke s troma deťmi, ktoré sú 

často choré, kvôli slabej imunite. Najmladší syn kvôli chorobe nemôţe chodiť 

do škôlky. Jej manţel preto musel dať výpoveď a zostať s ním doma. Ich 

jediným zdrojom je matkin príjem. Cieľom projektu je kúpiť deťom výţivové 

doplnky na imunitu a pred Vianocami im nakúpiť jedlo na vianočný stôl a 

darčeky pod stromček. 

46 71-DV

Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Divín - farská 

charita

Vianočné Agapé 320.00 € 19.12. - 30.12.2009 160

Vianočný program komunitného centra je realizovaný farskou charitou v 

spolupráci s deťmi zo ZUŠ, zo skautského zboru a seniormi Jednoty 

dôchodcov. Prostriedky získané z tohto projektu sa vyuţijú na nákup surovín 

na varenie, ovocia a čajového pečiva na tri vianočné podujatia: štedrá 

večera pre pozvaných osamelých ľudí v hmotnej núdzi a dve vianočné 

pohostenia pre 10 starších a 10 mladších rómskych rodín v hmotnej núdzi. 

Farnosť poskytne budovu komunitného centra.

47 72-DV

Základná škola Poša 

251, Cintorínska ul. 

251, 094 21

Ţiarivé Vianoce 120.00 € 21.12.2009 43

Projekt je určený 43 ţiakom ZŠ v Poši, ktorí pochádzajú zo sociálne 

zanedbaného prostredia a mnohí nemajú moţnosť preţiť pekné Vianoce. Na 

tradičnom slávnostnom programe spoločne otvoria darček v podobe nového 

vianočného stromčeka so skutočnými svetielkami a kaţdý ţiak ho ozdobí 

svojou vlastnoručne vyrobenou ozdobou. 
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48 73-DV
Základná škola 

Ondavské Matiašovce
Deti starým rodičom 140.00 € 1.12. - 22.12.2009 157

ZŠ Ondavské Matiašovce chce počas Vianoc potešiť starých rodičov svojich 

ţiakov, starších ľudí zo Zväzu zdravotne postihnutých a z domova 

dôchodcov. Škola pripraví tvorivé dielne, kde budú starí rodičia pracovať 

spolu s vnúčatami. Odmenou bude vianočné posedenie pri stromčeku a 

vlastnoručne upečených sladkostiach. Deti obdarujú starých rodičov malými 

darčekmi. Z finančného daru sa nakúpi materiál do tvorivej dielne, suroviny 

na pečenie a cestovné (návšteva domova dôchodcov). 

49 74-DV Obec Gyňov
Adventný koncert - bliţšie k 

sebe
260.00 € 20.12.2009 80

Obec Gyňov chce zorganizovať adventný koncert (s malým občerstvením) v 

katolíckom kostole. Pozvaní budú všetci obyvatelia obce, osobitné pozvanie 

dostanú osamelo ţijúci obyvatelia. Podujatie je zamerané hlavne na sociálne 

slabé rodiny, ktoré si z rodinného rozpočtu nemôţu dovoliť zaplatiť kultúrne 

podujatia mimo obce. Priestor na koncerte dostanú študenti - začínajúci 

umelci z Konzervatória v Bratislave. Z finančného daru sa bude hradiť 

cestovné (pre hudobníkov z Bratislavy) a potraviny na pohostenie. 

50 75-DV Eva Koščáková Darujte Vianoce 150.00 € 5.11. - 24.12.2009 7

Projekt je určený na pomoc sociálne slabej rodine, kde sa matka sama stará 

o šesť malých detí. Jej príjem nepostačuje ani na základné potreby 

domácnosti, nemôţu si preto dovoliť pekné Vianoce. Z darovaných 

prostriedkov sa nakúpi vianočný stromček, potraviny a ovocie. 

51 76-DV Mária Hritzová

Urobiť radosť detičkám (D. 

domova) v našej rodinke 

vlastnou izbičkou

1,000.00 € 19.12. - 29.12.2009 4

Ide o pomoc 4 deťom z detského domova vytvorením súkromia a pohodlia v 

ich vlastnej izbe v rodine pani Hritzovej. Darované prostriedky sa vyuţijú na 

zútulnenie ich izby, aby v nej mali pocit istoty a domova.

52 77-DV

Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých, 

Okresná rada v 

Prievidzi

Rozdávajme lásku - vianočné 

posedenie s ŤZP osamelými 

občanmi

500.00 € 28.12. - 29.12.2009 70

Projekt "Rozdávajme lásku" pozostáva z vianočného posedenia s ťaţko 

zdravotne postihnutými osamelými občanmi v Prievidzi - cieľom je pomôcť 

ich integrácii do spoločnosti a radosť z Vianoc. Z daru bude financovaná 

večera pre 70 ŤZP ľudí a malý osobný darček pre kaţdého z nich. 

53 78-DV Viera a Pavel Perašín Ţiara betlehemskej hviezdy 500.00 € 20.12.2009 35

Skupina dobrovoľníkov z Liptovského Mikuláša za získaný finančný dar 

zorganizuje 20.decembra slávnostnú vianočnú kapustnicu s vianočnou 

besiedkou pre ľudí bez domova z okolia Liptovského Mikuláša. Z daru bude 

zabezpečené jedlo a darčekové balíčky so zimným oblečením.

54 79-DV Martina Bulejová Trampolína 400.00 € 17.12. - 22.12.2009 1
Martina, študentka práva z Čadce, z finančného daru zakúpi trampolínu pre 

4-ročnú hendikepovanú Vanesku.

55 80-DV

Špeciálna základná 

škola v Liptovskom 

Hrádku

Šťastné Vianoce zabudnutým 

deťom
400.00 € 7.12. - 22.12.2009 80

Učiteľky zo Špeciálnej základnej školy v Liptovskom hrádku k pripravovanej 

vianočnej besiedke zorganizujú svojim ţiakom, deťom zo sociálne slabších 

rodín, vianočné posedenie. Finančný dar poslúţi na zabezpečenie 

sviatočného občerstvenia na akciu.

56 85-DV OZ Hospic Harmónia Vločka šťastia 250.00 € 23.12. - 24.12.2009 18

Cieľom projektu je pripraviť pre klientov Hospicu Harmonia spestrený 

predvianočný program, do ktorého prípravy budú samotní klient aktívne 

zapojení. Za finančné prostriedky budú zakúpené lístky do divadla pre 

klientov hospicu a jedlo na sviatočný obed.

57 86-DV Iveta Hochvartová Martinkove veselé Vianoce 340.00 € 23.12. - 27.12.2009 2

Pani Iveta z Košíc venuje hendikepovanému Martinkovi a jeho mame v 

sociálnej núdzi 4-dňový pobyt počas vianočných sviatkov. Finančný dar 

pokryje cestovné náklady a náklady na ubytovanie počas pobytu.

58 87-DV
Slovenský zväz telesne 

postihnutých, ZO č. 700
Posolstvo Vianoc 600.00 € 20.12. - 26.12.2009

89 (členov)+28 

(detí v hmotnej 

núdzi)

Slovenský zväz telesne postihnutých v rámci projektu zorganizuje Štefanské 

posedenie pre svojich členov v hmotnej núdzi. Z daru budú zakúpené 

suroviny na prípravu večere a drobné darčeky pre deti.

59 89-DV ZŠ 1.- 4. roč. Horovce Štedrovečerná večera 440.00 € 22.12.2009 15

Základná škola Horovce pre svojich ţiakov v hmotnej núdzi pripraví program 

na Štedrý deň spojený so Štedrou večerou. Za získané finančné prostriedky 

škola nakúpi suroviny a potreby na prípravu večere a 15 kusov zimných 

topánok pre ţiakov.

60 90-DV Simona Krahulcová Vianoce ako v rozprávke 60.00 € 21.12.2009 1

Simona, študentka z okresu Poprad, v rámci projektu zorganizuje výlet na 

Donovaly a na vianočné trhy do Banskej Bystrice pre 11-ročnú Bibianku zo 

slabších sociálnych pomerov. Finančný dar poslúţi na pokrytie nákladov 

spojených s cestou , vstupom na atrakcie a nákupom darčeka pre Bibianku.

61 91-DV LÉTHÉ n.o. Veľké srdce Sestričky Milky 400.00 € 18.12. - 23.12.2009 1

Léthe, n.o. pre svoju dobrovoľnú pracovníčku, zdravotnú sestru Milku, ktorá 

pred časom prekonala ťaţký úraz oka, pripraví prekvapenie v podobe 

zakúpenia notebooku so zvýraznenou klávesnicou na prácu so zrakovým 

postihnutím.

62 96-DV Obec Veľké Záluţie Koledovanie 230.00 €
november 2009- 

23.12.2009

340 klientov+ 122 

detí z CVČ

Obec Veľké Záluţie spolu s CVČ Slniečko pripravia kultúrny program pre 

klientov domovov dôchodcov v Záluţí a okolí. Deti z CVČ pre klientov tieţ 

pripravia vlastnoručne vyrobené pozdravy a medovníky. Dar bude pouţitý na 

nákup materiálu na výrobu vianočných pozdravov a medovníkov a dopravu 

detí na vystúpenia.

63 100-DV

Zdruţenie na podporu 

tvorivých aktivít 

seniorov v 

Michalovciach

Krásne Vianoce ţeláme vám 280.00 € 19.12. - 30.12.2009 140

Zdruţenie na podporu tvorivých aktivít seniorov v Michalovciach plánuje 

potešiť obyvateľov domovov sociálnych sluţieb v širšom okolí, ktorí 

pravidelne trávia sviatky v týchto zariadeniach, a pripraviť pre nich kultúrny 

program s vystúpením seniorských speváckych súborov Klubovanka a 

Vánok. Dobrovoľníci spolu s členmi súborov budú navštevovať jednotlivé 

zariadenia, kde predvedú svoje predstavenie a rozdajú darčekové balíčky. 

64 101-DV Od srdca k srdcu Vianočná koleda 300.00 € 24.12.2009 25

Predloţený projekt je venovaný starým a osamelým ľuďom v obci 

Lekárovce. Zabudnúť na ich samotu im chce pomôcť OZ Od srdca k srdcu. 

Cirkevný spevácky zbor pôsobiaci v OZ pripraví pre cieľovú skupinu 

prekvapenie v podobe vianočného koledovania pod oknami a od 

dobrovoľníkov potom dostanú malé darčeky a vianočné pečivo.

65 102-DV OZ - Amaro Nípo Skúsme im pomôcť 370.00 € 19.12. - 23.12.2009 20

Za spolupráce obecného úradu plánuje OZ Amaro Nípo počas vianočných 

sviatkov urobiť radosť miestnym deťom, mládeţi zo sociálne slabších rodín a 

chovancom detských domovov, ktorých obec eviduje ako občanov obce 

Vinodol. Pre deti pripravili program s návštevou Bojnického Zámku. 

Organizátori projektu pre deti zakúpia tieţ vianočné darčeky.

66 103-DV Anna Urbanovská Vianoce pre mamu 70.00 € 19.12. - 24.12.2009 2

Situáciu v rodine pani Jany komplikuje ešte zlý zdravotný stav matky, ktorá 

sa stará o svoju takisto ťaţko chorú matku. Matka pani Jany je onkologická 

pacientka a môţe prijímať iba kašovitú stravu. Finančný dar preto vyuţije 

rodina na zakúpenie ponorného mixéra a vianočného darčeka a taktieţ na 

nákup potravín. 

67 104-DV Anna Urbanovská Vianočná nádej 80.00 € 19.12. - 24.12.2009 3

V Krízovom centre Orchidea ţije so svojimi 4 deťmi pani Táňa, ktorá si 

dlhodobo nevie nájsť prácu a rodina ţije v hmotnej núdzi. Matke rodiny 

komplikuje situáciu zlý zdravotný stav, minulý rok bola operovaná na 

chrbticu na onkologickom oddelení v Bratislave. Otec na rodinu neprispieva 

a bol viackrát vo výkone trestu odňatia slobody. Finančný dar im pomôţe na 

zakúpenie nevyhnutného zimného oblečenia a nákup potravín na 

štedrovečernú hostinu. 
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68 105-DV Anna Urbanovská
Vianoce v znamení lásky a 

odpustenia
120.00 € 19.12. - 24.12.2009 3

Pani Anna Urbanovská predloţila ďalší projekt, ktorým by chcela pomôcť 

rodine Eleny z Veľkých Hostí. Matka rodiny sa musí celodenne starať o 19-

ročnú dcéru, ktorá je postihnutá ťaţkou mentálnou retardáciou. Keďţe 

rodina ţije v slabších sociálnych pomeroch, predkladateľka by chcela uľahčiť 

ich finančnú situáciu a zakúpiť im potraviny na sviatky a potrené zimné 

oblečenie. 

69 107-DV Anna Urbanovská Pokojné Vianoce 120.00 € 19.12. - 24.12.2009 2

Pani Janetta ţijúca v jednoizbovom byte má v starostlivosti 3 deti. Keďţe po 

skončení materskej dovolenky sa jej nepodarilo nájsť si prácu rodina 

momentálne ţivorí. Otec na deti neprispieva. Na Vianoce bude rodina 

obdarovaná nevyhnutným oblečením na zimu a tieţ potravinami.

70 108-DV Anna Urbanovská Radostné Vianoce 140.00 € 19.12. - 24.12.2009 2

Zlá finančná situácia postihla tieţ pani Máriu, ktorá sa stará o tri deti a v 

rámci obce vykonáva verejno-prospešné práce. Rodinu by potešil peňaţný 

príspevok na potraviny na sviatky a nejaké oblečenie pre deti.  

71 109-DV
Diakonia ECM, 

pracovisko Piešťany
Pozdrav z Nebies letí k vám 400.00 € 22.12.2009 cca 12-15

Pracovisko Diakonie ECM v Piešťanoch predkladá projekt, ktorým chce 

pomôcť dvom rodinám so sociálne slabších pomerov. Pre rodiny chcú z 

poskytnutého daru zakúpiť potraviny, oblečenie na zimu a tieţ prispieť 

peňaţnou čiastkou na kotol. Rodiny chcú pozvať na pripravený vianočné 

posedenie s programom.

72 111-DV

Zdruţenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Spišskej 

Novej Vsi

Poďme spolu hľadať Vianoce 

v divadle
670.00 € 19.12. - 30.12. 2009 40

Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi 

predloţilo projekt pre svojich klientov.  Pripravilo pre nich celodenný výlet do 

mesta Košíc, kde sa v rámci liečebno-výchovného programu dramatoterapie 

zúčastnia na divadelnom predstavení v štátnom divadle, ďalej si prezrú 

vianočnú výzdobu mesta a taktieţ navštívia Dóm sv. Alţbety. Na spoločnom 

obede im potom budú odovzdané darčeky ako pamiatka na čarokrásne 

Vianoce v košickom divadle.   

73 114-DV Mária Filová Vianoce doma 100.00 € 20.12.2009 3

Pani Filová chce počas vianočných sviatkov pomôcť osamelej a zdravotne 

znevýhodnenej matke s jej dvoma deťmi, ktorá sa dostala do finančných 

problémov. Rodine hrozí, ţe z dôvodu nezaplatenia nájmu sa ocitne počas 

sviatkov na ulici. Ich susedka, pani Filová, im chce tak poskytnúť na  

Vianoce ten najzákladnejší darček- teplo domova v kruhu svojich blízkych. 

Poskytnutý dar bude pouţitý na zaplatenie nájmu bytu znevýhodnenej matky 

a nákup základných potravín.    

74 116-DV Gymnázium Púchov Srdce na dlani 500.00 € 7.12. - 30.12.2009 70

Členovia ţiackej školskej rady Gymnázia Púchov sa kaţdoročne zapájajú do 

charitatívnej činnosti, Tieto Vianoce predloţili projekt "Srdce na dlani" 

zameraný na pomoc rodinám s deťmi v okrese Púchov, ktoré sa ocitli vo 

finančnej a existenčnej núdzi, alebo tieţ trpia závaţnými zdravotnými 

problémami. Pre cieľovú skupinu usporiadajú spoločné predvianočné 

posedenie, spojené s večerou, kultúrnym programom, hrami a súťaţami pre 

deti. Gymnazisti pripravia pre deti vianočné balíčky a napečú vianočné 

koláčiky. Takýmto spôsobom chcú prispieť k radostnému preţitiu sviatkov 

ľudí, ktorí potrebujú pomoc. 

75 117-DV
Centrum sociálnych 

sluţieb - DEMY

Skvalitnenie starostlivosti o 

mentálne postihnuté deti
950.00 € 19.12. - 30.12. 2009 50

Organizácia Centrum sociálnych sluţieb - DEMY plánuje tieto Vianoce pre 

svojich klientov, deti a mládeţ s mentálnym a telesným postihnutím, zakúpiť 

ako vianočný darček elektrickú odsávačku, ktorá im môţe pomôcť celkovo 

zlepšiť ich zdravotný a psychický stav. Takýto uţitočný darček budú môcť 

vyuţívať dlhodobo. 

76 120-DV Alţbetka, n.o. Hľadám si starkú 500.00 € 25.12. - 30.12. 2009 35

Spájať osamelých a znevýhodnených ľudí počas vianočných sviatkov je 

zámerom projektu "Hľadám si starkú". Hlavnou myšlienkou je sprostredkovať 

stretnutie detí z krízového centra a seniorov počas jednodňovej návštevy v 

Zariadení pre seniorov v Raslaviciach. Deti si pre starkých nacvičia 

zaujímavé predstavenie, za ktoré budú obdarovaní drobnosťami a 

upomienkovými predmetmi. Na spiatočnej ceste sa deti  môţu tešiť na 

filmové predstavenie v Prešovskom Cinemax.  

77 123-DV
Monika Kurková, Mária 

Melicherčíková
Vianoce Deťom 200.00 € 19.12. - 23. 12.2009 22

Terénne sociálne pracovníčky vypracovali projekt, ktorým chcú pomôcť 

rodinám v hmotnej núdzi, potešiť ich, prispieť drobnosťami na ich 

štedrovečerný stôl a zútulniť ich skromne vybavené domovy na vianočné 

sviatky. Sociálne pracovníčky budú pred Vianocami navštevovať jednotlivé 

rodiny, obdarúvať ich koláčikmi, ktoré upečú odchovanci z detského domova 

ţiviaci sa cukrárskou výrobou, a pomáhať im s výzdobou ich domovou.

78 124-DV

Chránené bývanie a 

domov sociálnych 

sluţieb Betonika 

Pstruša

Vianoce 400.00 € 15.12. - 30.12.2009 16

Pre 16 obyvateľov centra Chráneného bývania a domova sociálnych sluţieb 

Betonika Pstruša je určený projekt, ktorý im spríjemní preţitie vianočných 

sviatkov slávnostným vianočným posedením. Okrem vianočných balíčkov 

dostanú spoločný darček, hudobné zariadenie - mikrosystém, ktorý im 

spríjemní ţivot v centre.

79 125-DV OZ - Úspešný ţivot Radosť 165.00 € 20.12.2009 10

OZ deťom plánuje v rámci realizácie predloţeného projektu usporiadať pred 

Vianocami mikulášsky večierok s kultúrnym programom určený deťom zo 

segregovanej časti Lučenca.  Deťom zo sociálne slabších rodín budú na 

večierku podarované vianočné balíčky s občerstvením. Do príprav programu 

sa budú okrem členov OZ zapájať tieţ členovia Apoštolskej cirkvi pracujúci s 

rómskou komunitou.  

80 126-DV

Bc. Branislav 

Ondruška, Simona 

Hincová, Mgr. Andrej 

Ţabka, Miroslav Bella

Prvé skutočné Vianoce v 

Jazmíne
900.00 € 20.12. - 25.12.2009 56

Myšlienkou projektu "Prvé skutočné Vianoce v Jazmíne" je priblíţiť 

znevýhodneným ľudom dočasne umiestneným v náhradných zariadeniach, 

atmosféru Vianoc aká zaţívajú ľudia v normálnych rodinách. Cieľová 

skupina bude zainteresovaná do príprav štedrovečernej hostiny, do 

vianočného zdobenia, nákupu darčekov, ktorými budú hygienické potreby a 

taktieţ budú zainteresovaný na prípravách besiedky, kde kaţdý môţe 

predviesť svoj talent.    

81 129-DV Mária Drabantová Vianočná hviezdička 700.00 € 21.12.2009 100

Projekt "Vianočná hviezdička" je venovaný klientom Krízového centra - 

matkám s deťmi a ţenám v útulku. Pracovníci tohto zariadenia spolu s 

dobrovoľníkmi budú s nimi v spoločnom kruhu oslavovať vianočné sviatky, 

pričom sa spoločne budú podieľať na ich prípravách. Po nákupe potravín a 

praktických darčekov pre rodiny, budú spoločne pripravovať pokrmy na 

štedrovečerný stôl, za ktorí si spolu sadnú uţ 21.decembra. 

82 130-DV
Základná škola Niţný 

Ţipov
Vianoce darované deťom 545.00 € 22.12.2009 190

Ţiaci zo ZŠ v Niţnom Ţipove pochádzajú prevaţne zo sociálne slabších 

rodín, ţijú v podmienkach, ktoré im neumoţňujú stráviť Vianoce pri 

slávnostne prestretom stole a pod stromčekom nájsť vytúţené darčeky. V 

rámci predloţeného projektu učitelia a ich ţiaci spoločne pripravia program, 

ktorým si pripomenú význam sviatkov a tradície. Počas programu vystúpi 

detský folklórny súbor Ţipovčanka. Deti sa spoločne so svojimi učiteľmi 

stretnú pri štedrovečernom stole a obdarujú sa drobnými darčekmi. 
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83 132-DV Zuzana Truhlíková Vianočné iskry detských očiek 150.00 € 24.12.2009 2

6- ročnému chlapcovi a 4-ročnému, trochu zaostalému, dievčatku, ktorí ţijú 

s matkou vo veľmi zlých sociálnych podmienkach smeruje pomoc pani 

Truhlíkovej. Deťom by chcela zakúpiť základné potreby, ktoré chýbajú v ich 

domove, paplón, podušku a deku, prípadne nejaké zimné oblečenie a 

ovocie. Takto by im chcela spríjemniť nielen preţitie blíţiacich sa Vianoc, ale 

taktieţ napomôcť zlepšiť ich zdravotný  stav.  

84 133-DV Adriana Hurňanská Deti sú dar 500.00 € 19.12. - 21.12. 2009 40

Pani Hurňanská chce pomôcť skupinke detí s mentálnym a telesným 

postihnutím, ktoré väčšinu času trávia v Špeciálnej základnej internátnej 

škole v Liptovskom Jáne. Rada by deťom pripravila vianočnú besiedku s 

občerstvením a darčekmi, najmä didaktickými hrami, ktoré napomáhajú 

rozvíjať ich myslenia. Tieţ by chcela pre deti sprostredkovať stretnutie s 

nejakou známou osobnosťou, ktorá sa zapojí do programu a poteší 

detských divákov.  

85 135-DV

SRPZ - RZ pri 

špeciálnej základnej 

škole v Dubnici nad 

Váhom

Vianoce s babkou a dedkom 210.00 € 19.12. - 22.12.2009 120

Hlavnou myšlienkou projektu "Vianoce s babkou a dedkom" je 

sprostredkovanie stretnutia dvoch odlišných sociálnych skupín, detí s 

mentálnym postihnutím zo Špeciálnej základnej školy a dôchodcov z Centra 

sociálnych sluţieb AVE v Dubnici nad Váhom. Tieto dve skupiny budú 

zapojené do spoločných aktivít, akými budú zdobenie vianočného 

stromčeka, spievanie kolied, či pečenie medovníkov, alebo výroba darčekov. 

Zámerom je podnietiť cieľové skupiny k rozvíjaniu komunikácie a 

nadväzovaniu nových kontaktov. 

86 138-DV Anna Potocká Dedina je ako rodina 300.00 € 23.12.2009 17

Pre osamelých ľudí, ţijúcich na hranici chudoby z dedinky Pača, ktorí sa tu 

podieľajú na aktivačných prácach, je určený projekt predloţený pani Annou 

Potockou. Zámerom je pripraviť pre týchto ľudí vianočné posedenie, 

prekvapiť ich praktickými darčekmi, ponúknuť im občerstvenie a takto si ich 

uctiť a prejaviť im vďaku za ich prácu. Posedenie je naplánované na 23. 

decembra v priestoroch kultúrneho domu. 

87 139-DV
Krízové centrum SOS, 

n.o.
Vianoce ako doma 250.00 € 4.12. - 31.12.2009 35

Krízové centrum SOS v Rimavskej Sobote plánuje v čase vianočných 

sviatkov pripraviť svojim klientkam a ich deťom, ktoré sú v hmotnej núdzi, 

nezamestnané, týrané a dievčatám z detských domovov, vianočné 

posedenie pri stromčeku spojené so slávnostnou večerou. Klientky s deťmi 

budú za pomoci pedagóga a dobrovoľníčok pracovať na výrobe vianočných 

pozdravov, medovníkov, výzdoby a prípravách štedrovečerného stola.    

88 141-DV Misericordia n.o. Spoločné Vianoce 245.00 € 20.12. - 26.12.2009 18

Projekt "Spoločné Vianoce" je určený pre 18 starších a osamelých ľudí 

ţijúcich v časti Dobroč obce Čierny Balog. Realizátori projektu chcú týmto 

ľuďom spríjemniť sviatky posedením pri štedrovečerným stole v priestoroch 

základnej školy. Spoločné stretnutie obohatia vnúčatá kultúrnym programom, 

krátkym divadelným predstavením o prvých Vianociach. 

89 143-DV
Občianske zdruţenie 

MISIA MLADÝCH
Spoločne preţiť čaro Vianoc 200.00 € 20.12. - 22.12.2009 35

Skupina dobrovoľníkov z občianskeho zdruţenia Misia mladých zorganizuje 

pre klientov z Domova pre osamelých rodičov a deti v Dolnom Kubíne 

spoločné vianočné posedenie. Súčasťou projektu bude príprava darčekov a 

vianočného programu, do ktorého budú aktívne zapojené aj deti osamelých 

matiek z tohto zariadenia. Záverom projektu bude spoločná vianočná večera 

a odovzdávanie darčekov, po ktorom pôjdu deti s dobrovoľníkmi obdarovať 

drobnými darčekmi aj susedov bývajúcich v blízkosti azylového domu.

90 145-DV Martin Poruban Orechové 100.00 € 19.12.2009 10

Pomoc v tomto projekte je smerovaná 10 deťom, ktoré sa nachádzajú v 

utečeneckom tábore Horné Orechové pri Trenčíne. Cieľom projektu je 

dozvedieť sa o tradíciách a spôsobe preţívania Vianoc v Afganistane 

pohľadom detí, ktoré museli svoju krajinu nútene opustiť a zároveň im 

ukázať naše zvyky a tradície spojené s týmito sviatkami pri spoločnom 

štedrovečernom posedení.

91 148-DV Obec Stratená
Vianočný koncert, posedenie 

pre starých a osamelých
150.00 € 22.12. - 30.12.2009 20-30

Cieľom projektu je pripomenúť čaro Vianoc starým a osamelým ľuďom 

ţijúcim v obci Stratená. Vianočným koncertom, ktorý sa uskutoční v rímsko-

katolíckom kostole,  spoločným posedením a malým darčekom chcú 

realizátori projektu spríjemniť týmto ľuďom vianočné chvíle, ktoré by inak 

strávili opustení a smutní vo svojich domovoch.

92 149-DV Edita Riháriová Zatancuj si s nami 200.00 € 12.12. - 23.12.2009 47

Predkladateľka projektu pani Riháriová uţ 10 rokov pracuje s deťmi zo 

sociálne slabých rodín v Partizánskom, ktoré zo všetkého najradšej tancujú. 

V rámci svojej tanečnej skupiny  nacvičujú rôzne choreografie a sami si 

organizujú tréningy. Tanečnú skupinu v minulom roku opustili dvaja 

súrodenci, ktorí boli umiestnení do Detského domova v Zlatovciach. Vďaka 

projektu by deti mohli ísť svojich kamarátov navštíviť a predstaviť sa aj 

ostatným deťom svojou vlastnou choreografiou.

93 153-DV
Občianske zdruţenie 

Biela Studňa
Deň radosti, veselosti 400.00 € 19.12. - 29.12.2009 10 matiek + 19 detí

Dobrovoľníci z občianskeho zdruţenia Biela studňa v spolupráci s 

organizáciou Áno pre ţivot pripravia pre klientov z azylového domu 

G.B.Molly v Rajci celodenný zábavný program. Deti z centra spoločne s 

deťmi zo zdruţenia sa zúčastnia na divadelnom predstavení v Bábkovom 

divadle v Ţiline a po návrate sa zabavia pri spoločnej práci, hre a speve vo 

vianočných tvorivých minidielňach spojených s pohostením priamo v 

azylovom centre.

94 154-DV OZ Lackovci Svetielka 305.00 € 14.12 - 20.12.2009 7

OZ Lackovci chce darovať krajšie Vianoce mladej 7-člennej rodine, ktorá 

preţíva neľahkú ţivotnú situáciu. Neschopnosť splácať viacero pôţičiek 

chcú mladí manţelia riešiť odchodom manţela za prácou do zahraničia. Kým 

si však nájde zamestnanie, chcú im realizátori projektu pomôcť prekonať 

ťaţké obdobie zabezpečením základných potrieb a pokrytím základných 

výdavkov domácnosti. 

95 155-DV

Cirkevná stredná 

odborná škola sv. Cyrila 

a Metoda

Krása kvitne v kaţdom veku 300.00 € 19.12. - 22.12.2009 70

Ţiaci z cirkevnej strednej odbornej školy, študujúci v odboroch vlasová 

kozmetika, kozmetika a kaderník, navštívia počas predvianočného obdobia 

Domovy dôchodcov, Sociálne ústavy a Charitný dom v Michalovciach, kde 

svoje zručnosti a vedomosti vyuţijú pri úprave zovňajšku a tvorbe účesov 

klientov týchto zariadení. Keďţe starým ľuďom na tieto sluţby nezvyšujú 

financie a mnohokrát ani zdravotný stav im nedovolí ich vyuţiť, zapojení 

ţiaci ich pred vianočnými sviatkami radi skrášlia a upravia.

96 157-DV

Obec Košúty 

(zriaďovateľ ZŠ v 

Košútoch)

Vianočný kurz varenia starých 

materí
140.00 € 19.12. - 25.12.2009 cca 70

Úlohou kaţdého ţiaka Základnej školy v Košútoch bude v rámci projektu 

nájsť vo svojom okolí starenky a starčekov ţijúcich osamotene a pozvať ich 

na "Vianočný kurz varenia starých mám". Realizácia projektu bude prebiehať 

počas štyroch dní, v rámci ktorých spoločne podľa starých a tradičných 

receptov upečú vianočné medovníčky a oblátky, naučia sa tieţ variť tradičný 

vianočný punč a na záver spoločnými silami pripravia slávnostnú vianočnú 

kapustnicu.
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97 160-DV

Krajské poradenské 

centrum ZPMP v 

Prešovskom kraji, n.o.

Dajme Vianoce ľuďom 

nepoznaným
500.00 € 21.12. - 23.12.2009 60

Mladí ľudia s mentálnym postihnutím, klienti Domova sociálnych sluţieb a 

zamestnanci Chránenej dielne Dúha vo Vranove nad Topľou, majú len málo 

príleţitostí na radosť. Aj preto sa realizátori projektu rozhodli vyčariť im 

úsmev na tvári zorganizovaním spoločného stretnutia spojeného so 

slávnostným vianočným obedom, na ktorom nebude chýbať kapustnica a 

odovzdávanie darčekov a tým zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia.

98 161-DV

Územný spolok 

Slovenského 

Červeného kríţa Košice 

- mesto

Cez Vianoce vyber úsmev 150.00 € 21.12.2009 12

Pre 12 klientov Domova sociálnych sluţieb pripravia zamestnanci 

Slovenského červeného kríţa vianočnú besiedku. Časť klientov pod 

odborným vedením nacvičí hudobno-dramatické pásmo s tematikou Vianoc 

a zimy s hudobným doprovodom. Úlohou ostatných klientov bude výroba 

rekvizít a vianočných výrobkov a ozdôb, ktoré budú môcť venovať svojim 

blízkym a rodine. Zámerom projektu je okrem spríjemnenia vianočných 

sviatkov, dosiahnuť u klientov prostredníctvom rôznych techník arteterapie a 

muzikoterapie rozvoj ich osobnosti a napomôcť k integrácii do spoločnosti.

99 163-DV Bc. Petra Drábová Darujte Vianoce 700.00 € december 2009 4

Petra Drábová sa svojou ţiadosťou rozhodla pomôcť štvorčlennej rodine v 

ťaţkej finančnej situácii, ktorá ich prinútila predať svoj starý rodinný domček 

a tak sú v súčasnosti bývať v podnájme. Ich zloţitú situáciu by im pani Petra 

rada uľahčila splatením neuhradeného nájomného, aby aspoň počas 

vianočných sviatkov mohli na čas zahnať svoje starosti do úzadia.

100 165-DV

Komunitné centrum 

SPOLU Chminianske 

Jakubovany

"Vianočná hviezda - sila pre 

všedný ţivot"
350.00 € 19.12. - 25.12.2009

30 rómskych detí,

30 rodičov, 20 

mladých róm. 

dobrov.

Komunitné centrum SPOLU sa rozhodlo darovať vianočnú atmosféru deťom 

z mnohopočetných rómskych rodín a ich rodičom z obce Chminianske 

Jakubovany. Zo skúsenosti s dlhodobou prácou s touto cieľovou skupinou 

vedia, ţe vianočné sviatky sú v týchto rodinách preţívané tak ako hociktorý 

iný deň a celkom tu chýba sviatočná atmosféra a preţívanie. Zapojením detí 

do príprav a zdobenia vianočného stromčeka a rodičov do pečenia 

vianočných dobrôt chcú vianočnú atmosféru a pokoj sviatkov preniesť aj do 

ich domovov.

101 167-DV Klub Detskej Nádeje Vianoce pre deti v nemocnici 400.00 € 19.12. - 30.12.2009 40

Klub Detskej Nadácie pripomenie Vianoce detským pacientom 

hospitalizovaným v DFNsP na Kramároch v Bratislave. Členovia organizácie 

počas vianočných sviatkov rozdajú darčeky deťom na oddeleniach, kde ich 

počas pravidelných návštev vídavali počas celého roka. Do detských kútikov 

a herní v nemocnici tieţ prispejú darčekmi aj pre ďalších malých pacientov. 

Návštevy detí v nemocnici budú prebiehať od 21. do 30.-teho decembra. 

102 172-DV
Špeciálna základná 

škola
Keď srdce bolí 500.00 € 21.12. - 22.12.2009 120

Cieľovou skupinou projektu "Keď srdce bolí" sú ţiaci Špeciálnej základnej 

školy v Ţiari nad Hronom, ktorých prevaţnú časť tvoria deti rómskeho 

pôvodu zo sociálne slabších rodín . Pani učiteľky chcú svojich ţiakov k 

Vianociam prekvapiť darčekmi so sladkosťami a ovocím, a do kaţdej triedy 

tieţ zakúpiť spoločenské hry rozvíjajúce tvorivé myslenie u detí. 

103 173-DV
Viera Hľadajová, Bc. 

Jarmila Mihaliková
Na Vianoce nikto nie je sám 300.00 € 28.12. - 29.12.2009 20

"Na Vianoce nikto nie je sám" je názov projektu s hlavnou myšlienkou 

nadväzovania a rozvíjania sociálnych vzťahov a vzájomnej komunikácie ľudí 

bez prístrešia, ktorých zdruţuje útulok Nádej v Breţné. Títo ľudia sú 

poznačení určitým druhom závislosti, hanbia sa jeden pred druhým a 

vyhýbajú sa komunikácii. Prvým krokom k dosiahnutiu určeného cieľa je 

zorganizovanie vianočného posedenia, na ktorého príprave by sa osobne 

podieľali. Takto chce predkladateľ vytvoriť príleţitosť a priestor pre ich 

komunikáciu a nadviazanie nových sociálnych vzťahov.  

104 177-DV
PeadDr. Monika 

Šulovská
Vianoce bez mamy 70.00 € 19.12. - 22.12.2009 4

4 súrodenci z Veľkých Kostolian preţijú prvé Vianoce bez mamy a vzhľadom 

na ich sociálnu situáciu zrejme aj posledné chvíle vo svojom domove. Pani 

Šulovská s kolegyňou by chceli týmto deťom spríjemniť smutné Vianoce. 

Plánujú pre nich zorganizovať predvianočný víkend, ktorý strávia deti v 

školskej druţine, kde sa zabavia a prespia spolu s ostatnými ţiakmi, budú sa 

venovať aktivitám v tvorivých dielňach, dostanú darčeky a ďalší deň 

absolvujú pobyt v Agropenzióne na Podkylave, kde si môţu zašportovať, 

alebo zajazdiť na koňoch. 

105 180-DV Anna Uhríková "Náhradný domov" 500.00 € do 24.12.2009 cca 50

Obyvateľka krízového strediska DSA v Banskej Bystrici, pani Anna 

Uhríková, by chcela k Vianociam prekvapiť ostatných obyvateľov centra 

vianočným darom v podobe dovybavenia spoločných priestorov ich 

náhradného bývania. Vzhľadom k dosluhujúcemu základnému vybaveniu 

strediska je potrebné zakúpiť a dovybaviť priestory novou chladničkou s 

mrazničkou a taktieţ sadou stoličiek a stolíkov pre spoločnú návštevnú 

miestnosť. 

106 181-DV

Dom svätej Alţbety, 

krízové stredisko pre 

deti a osamelých 

rodičov, n.o.

"Má Jeţiško darček aj pre 

nás?"
500.00 € 1.12. - 24.12.2009 35

DSA krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov predkladá projekt "Má 

Jeţiško darček aj pre nás?", ktorého zámerom je obdarovať deti 

nevyhnutnými potrebami, a to oblečením na zimu. Prípravu vianočných 

sviatkov organizačne zabezpečí personál DSA a svojou pomocou prispejú aj 

dobrovoľníci, ktorým osud týchto detí nie je ľahostajný.

107 182-DV
BOCIANIE DETI - 

občianske zdruţenie

Na Vianoce s nami nebudete 

sami
305.00 € 21.12.2009 20

Aktivisti občianskeho zdruţenia Bocianie deti plánujú skupine ľudí ţijúcich v 

hmotnej núdzi a ľuďom s mentálnym postihnutím ţijúcim v Útulku sv. Jozefa 

v Svidníku spríjemniť vianočné sviatky pripravením štedrovečerného stola. 

Pre cieľovú skupinu pripravia dobrovoľníci vianočné balíčky s drobnou 

pozornosťou.

108 184-DV OZ SNE Daruj Vianoce darovaním seba 1,000.00 € december 2009 200

Aj tento rok sa chystá skupina dobrovoľníkov z OZ SNE z Dolného Kubína 

zorganizovať Vianoce pre cieľovú skupinu 200 ľudí, ktorú tvoria sociálne 

slabšie rodiny, dôchodcovia z DD mesta Dolný Kubín a rodiny zo sociálneho 

zariadenia Kotva a ubytovne Ťatliaková. Dobrovoľníci rozdelení v 

jednotlivých tímoch budú pracovať na výzdobe, cateringu, programe a 

výrobe darčekov. Pripravovaná akcia vianočného posedenia sa uskutoční v 

Aktiv centre a neskôr dobrovoľníci navštívia domov dôchodcov.  V 

spolupráci s mestom bude tieţ usporiadaný hudobný podvečer "Christmas 

After party" určený pre mládeţ a ich rodiny z rómskej časti mesta na 

Ťatliakovej ulici a obyvateľom sociálneho domu Kotva. 

109 185-DV
Pionier, Slovenská rada 

- Okresná rada Trnava

Vianoce na lyţiach vo 

Vysokých Tatrách
200.00 € 26.12. - 30.12.2009 6

Deťom z detského domova OPORA Pečeňady, ktoré nemôţu tráviť Vianoce 

v rodinnom kruhu, je určený projekt "Vianoce na lyţiach vo Vysokých 

Tatrách". Deti náhradné zariadenie domova vymenia počas vianočných 

sviatkov za nové príjemné prostredie Tatier. Okrem lyţovania sa budú môcť 

venovať športom plávaniu, stolnému tenisu, vyskúšajú si bobovu dráhu a 

spoločenské hry na chate. Pobyt v Tatranskej Lomnici absolvujú od 26. do 

30. decembra. 

110 186-DV Lucia Jakubíková
Vianočný večer pre obyvateľov 

Útulku sv. Lujzy
200.00 € december 2009 30

30-tim chorým obyvateľom z Útulku sv. Lujzy" usporiada skupina 4 

dobrovoľníkov vianočný večierok. Prichystajú im občerstvenie s malým 

darčekom a zapália im symbolické Betlehemské svetlo, prevzaté od skautov. 
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111 187-DV OZ Klub Nádeje
Vianoce v Hospici sv. 

Františka
200.00 € 18.12. - 24.12.2009

60 zamestnancov 

+ 70 pacientov

Občianske zdruţenie Klub nádeje sa chce odvďačiť svojim zamestnancom 

za ich príkladnú snahu o starých a chorých. Vďaku im chce vyjadriť 

prípravou vianočného večierka, na ktorom sa na chvíľu zastavia, 

porozprávajú, zabavia sa a oddýchnu od svojej zodpovednej práce. Takisto 

aj pacientom vyzdobiť izby a pripraviť moţno posledné pekné Vianoce pre 

tých, ktorí sú uţ v terminálnom štádiu svojho ţivota. 

112 189-DV Obec Vyšný Skálnik
Vianočné oblátky s receptom 

na chvíľu šťastia 3
380.00 € 19.12. - 23.12.2009 26

Starosta spolu s dobrovoľníkmi chcú aj tento rok pripraviť nezabudnuteľnú 

atmosféru pre občanov, ktorým to ich situácia neumoţňuje. Spoločne budú 

piecť vianočné oblátky a vianočné pečivo, pripravovať sálu na 

predštedrovečernú večeru so všetkým, čo k tomu patrí - kapustnicou, 

krátkym vianočným programom i darčekmi. 

113 190-DV
Občianske zdruţenie 

Perspektíva 3000

Aby samota tak veľmi 

nebolela...
500.00 € 19.12. - 26.12.2009 12

Deti, ktoré ţijú alebo ţili v reedukačnom centre Čerenčany, sú snaţivé a 

pracovité, no ich rodičia či celé rodiny na nich akoby zabudli. Zdruţenie 

Perspektíva 3000 chce týmto deťom pomôcť komunikovať s rodičmi, odviezť 

deti k rodičom, ak si to obe strany budú priať a pre deti, o ktoré rodičia 

nebudú javiť záujem pripraviť vianočné posedenie pri stromčeku s hrami, 

občerstvením a darčekmi. 

114 192-DV Mgr. Veronika Rýšová Svetielko v samote 410.00 € 20.12. - 30.12.2009 35

Pani Rýšová pripravila projekt pre skupinu ľudí v núdzi - sociálnej, 

zdravotnej, finančnej i osobnej. Títo ľudia sú počas Vianoc sami, či uţ ide o  

seniorov alebo o deti z detského domova. Pre nich bude na štedrý večer 

otvorená reštaurácia a pripravené štedrovečerné menu. Tak budú mať 

moţnosť stráviť spoločné chvíle, zmierniť svoju osamelosť a tešiť sa z 

ľudskej prítomnosti a pocitu, ţe na nich niekomu záleţí. 

115 194-DV
Alena Malíčková

Juraj Kovařík
Deti zo zeleného domu 200.00 € 27.12. - 30.12.2009 20

Slečna Malíčková spolu s priateľom pripravila pre deti z detského domova 

rôzne výtvarné dielne. Deti sa naučia maľovať na sklo, vyrábať šperky, 

modelovať z hliny, maľovať na porcelán a ďalšie činnosti, ktoré podporia 

rozvoj ich zručností. Pre deti bude najväčším darom čas, ktorý s nimi slečna 

Malíčková strávi, pretoţe majú radi tieto chvíle. Takto sa upevňujú aj vzťahy 

medzi deťmi, ktoré v sebe nachádzajú kreativitu a talent. 

116 196-DV
Detský domov - Domov 

detí, Spišská Belá
Slimáčik 300.00 € 19.12. - 30.12.2009 30

Detský domov chce prostredníctvom projektu vytvoriť kaţdému dieťaťu 

vlastný kútik, aby malo pocit vlastnenia vecí, ktoré sú iba jeho. Zakúpením 

vlastných pyţamiek, papúč a výtvarného materiálu sa snaţí detský domov 

urobiť deťom radosť i rozvíjať ich výtvarný talent. 

117 197-DV OZ Mamám Slovenska Rozsvieťme nádej 1,620.00 € 3.12. - 31.12.2009 80 mám a ich detí

Zdruţenie Mamám Slovenska pripravilo projekt na pomoc ţenám s ťaţkým 

osudom. Chce v nich vzkriesiť nádej, ktorú uţ stratili. Kaţdej rodine bude 

pridelená Svetluška - osoba, ktorá ich pozná a ktorá jej chce pomôcť. 

Prostredníctvom tejto osoby dostanú rodiny darčeky a iné potrebné veci, 

Svetlušky im zabezpečia emočnú pomoc cez krízové linky a spropagujú nimi 

vyrábané veci. Rodine tak bude ponúknutý komplexný systém starostlivosti, 

aby preţili dôstojné Vianoce. 

118 199-DV Mgr. Ivana Zorvanová
Vianočné prekvapenie pre 

Moniku a jej rodinu
75.00 € 19.12. - 22.12.2009 5

Triedna učiteľka spolu so svojimi ţiakmi pripravili prekvapenie pre svoju 

ţiačku a spoluţiačku - Moniku z chudobnej rodiny. Spoluţiaci pre ňu aj celú 

jej rodinu napečú medovníčky, potešia ju novým vianočným stromčekom a 

spoločenskou hrou na dlhé zimné večery. Takisto spoluţiaci pre Moniku 

pripravia vlastné darčeky alebo oblečenie, ktoré uţ nepotrebujú a triedna 

učiteľka ju vezme na nákup zimného oblečenia.

119 200-DV Eva Dzurjaníková Nikto nesmie byť sám. 100.00 € 21.12. - 27.12.2009 60

Pani Dzurjaníková spolu s ďalšími sestrami psychiatrického oddelenia chce 

pripraviť pekné Vianoce pre skupinu ľudí s duševným ochorením. Pracovníci 

oddelenia napečú oplátky, vyzdobia medovníky a všetko vyvrcholí 

spoločným večierkom, kde pacienti ako darček dostanú DVD prehrávač, 

ktorý im bude slúţiť celý rok. 

120 201-DV
Slovenské centrum 

pomoci
Vytvorme puto záchrany 1,500.00 € 3.12. - 31.12.2009 200

Projekt "Vytvorme puto záchrany" Slovenského centra pomoci vytvorí 

priestor pre aktívnu pomoc susedov pre rodiny v ťaţkej situácií. Kaţdú 

rodinu dostane pod patronát Včielka - sused, posilnia sa tak prirodzené 

väzby v komunite, aby sa deti mali na koho obrátiť a neboli odkázané len na 

anonymný hlas liniek dôvery. Deti budú obdarované darčekmi a stravou 

prostredníctvom ţičlivých susedov. 

121 203-DV Ondrej Oláh Kúsok šťastia pod stromček 200.00 € 21.12. - 25.12.2009 4

Pán Oláh chce pripraviť návštevu "Jeţiška" pre rodinu, ktorá prišla o otca - 

ţiviteľa. Pani Elena a jej tri deti nikdy nemali nadbytok, a nemali ani to, čo iné 

deti. Mama pani Eleny pozve rodinu k sebe a za ten čas pán Oláh pripraví 

darčeky pod stromček, aby aj rodina pani Eleny zaţila konečne pocit "byť 

obdarovaný". 

122 204-DV Janette Rácová
Urobme radosť aj "iným" 

deťom!
231.00 € 19.12. - 23.12.2009 60

Terénne sociálne pracovníčky by chceli pripraviť pre skupinu 60-tich detí z 

rómskych a sociálne slabších rodín z obcí Alekšince a Zbehy vianočné 

posedenie. Túto slávnosť pre deti zorganizujú v kultúrnom dome v 

Alekšinciach, ktorý najprv vyzdobia vianočnými ozdobami a zakúpené 

darčeky rozdá deťom dedo mráz. 

123 206-DV Mgr. Lenka Mikešová Herňa pre matky a ich deti 188.00 € 19.12. - 24.12.2009 12

Pani Lenka Mikešová chce svojim predloţeným projektom pomôcť siedmim 

neplnoletým matkám a ich deťom, ktoré sú umiestnené v Reedukačnom 

centre v Zlatých Moravciach. Vzhľadom k obmedzeným moţnostiam týchto 

mladých matiek, ktoré im nedovoľujú kultúrny, či sociálny rast, navrhuje pani 

Mikešová, aby bol finančný dar pouţitý na nákup športového náčinia a 

vytvorenie detského kútika pre ich deti. 

124 207-DV Plná náruč Štedré Vianoce 656.00 € 19.12. - 27.12.2009 54

V období vianočných sviatkov sa rozhodli členovia skupiny mladých ľudí 

Plná náruč potešiť deti z púchovského detského domova, pripraviť pre nich 

zaujímavý program a naučiť ich niečo uţitočné. Organizátori vymysleli pre 

deti aktívne hry v záhrade ako stavanie snehuliaka, ďalej výrobu vianočných 

ozdôb a masiek a vianočnej výzdoby ich domova ako napr. maľbu na sklo. 

Spolu s deťmi pripravia spoločný vianočný program, naučia sa spievať 

koledy a zdobiť perníky a vianočné pečivo. 

125 208-DV Slniečko Potešenie pre deti z ústavu 300.00 € 21.12. - 23.12.2009 38

Neformálna skupina "Slniečko", ktorú tvorí 6 mladých ľudí, plánuje počas 

vianočných sviatkov prekvapiť skupinku duševne a telesne postihnutých detí 

ţijúcich v domove Sociálnych sluţieb v Nosiciach. Od septembra uţ 

zorganizovali niekoľko návštev strediska a získali si dôveru a priateľstvo 

týchto znevýhodnených detí. V období vianočných sviatkov majú pre deti 

naplánované Vianočné a Mikulášske posedenie s besedou. Počas tejto 

návštevy by chceli zorganizovať prechádzku do neďalekého lesíka a 

nazbierať lesné plody, čečinu a iný materiál na vianočnú výzdobu strediska. 

Deťom potom pomôţu s  prípravou vianočného pečiva, výrobe betlehemu a 

príprave štedrovečerného stola.  
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126 210-DV
Dominika 

Kriţalkovičová

Naše zvyky + vaše zvyky = 

spoločné zvyky
260.00 € 20.12. - 21.12.2009 30

Rómske deti a mládeţ z Košíc, Prešova a Rimavskej Soboty plánujú s 

pomocou dobrovoľníkov usporiadať  vianočnú posedenie s večerou pre 

svojich rodičov a blízkych v kultúrnom dome na Luníku IX. Svojich rodičov 

chcú prekvapiť prípravou slávnostnej udalosti, vianočnou výzdobou a 

výrobkami darčekov z tvorivých dielní.  

127 211-DV Mgr. Július Radič Darčekom k srdcu Vianoc 190.00 € 19.12. - 22.12.2009 10-20

Do projektu "Darčekom k srdcu Vianoc" budú zapojené deti z programu 

"Štipendijný fond", ktoré obdarujú sociálne slabšie rodiny obyvateľov obce 

Kokava nad Rimavicou. Do projektu bude zapojených tieţ 5 dobrovoľníkov, 

ktorí pomôţu pri zabezpečení a výzdobe priestorov, kúpe darčekov a 

príprave občerstvenia. Deti vytvoria a rozpošlú pozvánky na slávnostný 

vianočný program, ktorý si nacvičia. 

128 212-DV Anna Urbanovská Dotyk Vianoc 120.00 € 19.12. - 24.12.2009 3

Pani Anna Urbanovská by chcela na Vianoce pomôcť rodine manţelov 

Renáty a Jozefa ţijúcej v hmotnej núdzi, ktorej ţiviteľ je uţ 13 rokov na 

invalidnom dôchodku. Finančný dar pouţijú na nákup potravín na 

štedrovečernú hostinu a a zakúpenie zimného oblečenia pre deti. 

129 213-DV Anna Urbanovská Babička 180.00 € 19.12. - 24.12.2009 3

65-ročná pani Edita si s manţelom osvojila 5-vnúčat, o ktoré sa nemohli 

starať ich rodičia. Rodina ţije v zlých sociálnych pomeroch a tak sa starí 

rodičia snaţili vypomôcť si ešte rôznymi brigádnickými prácami, sú však tieţ 

nútený splácať pôţičku. Poskytnuté financie Nadácie Orange by chceli 

pouţiť na zakúpenie potravín na Štedrý a Nový rok a ako darčeky zimné 

oblečenie pre vnúčatá.     

130 215-DV Anna Urbanovská Vianočné potešenie 65.00 € 19.12. - 24.12.2009 2

"Vianočné potešenie" je názov projektu určeného pre pomoc pani Emílii a jej 

12-ročnému synovi. Pani Emília je na invalidnom dôchodku, ešte trpí 

psychickými problémami, a otec jej dieťaťa si neplní vyţivovaciu povinnosť. 

Túto rodinu v hmotnej núdzi by na Vianoce potešili potraviny na štedrý večer 

a potrebné zimné oblečenie a topánky.

131 216-DV Anna Urbanovská Darovaná láska 140.00 € 19.12. - 24.12.2009 3

5-členná rodina manţelov Janky a Mariána z Bánoviec nad Bebravou ţije vo 

veľmi skromných pomeroch, ich 19-ročný syn je  ťaţko zdravotne postihnutý 

a matka rodiny je nútená sa o neho celodenne starať. Na vianočné sviatky 

ich poteší finančný dar, ktorý pouţijú na nákup potravín, liekov, vitamínov a 

ďalších zdravotných pomôcok.

132 217-DV

Zdruţenie maďarských 

rodičov na Slovensku, 

Materská škola c VJM 

Trávnik

Dar lásky z tajomnej ríše 340.00 € 19.12. - 23.12.2009 7

Pomoc zdruţenia maď. rodičov na Slovensku MŠ s VJM Trávnik smeruje 

rodine z miestnej dedinky, ktorá má veľmi zlé ţivotné podmienky. 

Sedemčlenná rodina bude navyše tento rok tráviť sviatky prvý krát bez otca. 

Pre rodinu prichystajú dobrovoľníci vianočné posedenie v materskej škole s 

vianočnou večerou a darčekmi. 

133 218-DV Viera Kupcová
Skromné, ale šťastné a veselé 

...
480.00 € 8.11. - 27.12.2009 22

22 prijímateľov sociálnych sluţieb v útulku pre bezdomovcov Nádej si vďaka 

tomuto projektu pripomenie Vianoce ako si ich pamätajú ešte zo svojho 

domáceho prostredia. Priamo v útulku im bude umoţnené stretnutie s ich 

rodinnými príslušníkmi, bude pre nich pripravená vianočná večera ako 

darčeky pod vianočným stromčekom zimné oblečenie.

134 219-DV

Občianske zdruţenie 

detí a mládeţe 

ELEMENTeam

Ako anjeli detské sny splnili 500.00 € 25. - 29.12.2009 60

OZ zdruţenie detí a mládeţe ELEMENTeam predloţilo projekt zameraný na 

pomoc deťom, ktoré počas sviatkov ostávajú v Detskom domove Nová 

Baňa. Projekt umoţní 60-tim deťom zúčastniť sa pobytu na horskej chate, 

kde sa budú aktívne zapájať do mnoţstva pripravených hier a oslavovať 

sviatky. Pobyt je naplánovaný v dňoch od 25. do 29. decembra.

135 220-DV Mária Graňáková Priateľstvo 130.00 € 21. - 22.12.2009 3

Pani Mária Graňáková v predloţenom projekte ţiada o pomoc svojej 

nezamestnanej priateľke, ktorá ţije sama s 2 malými deťmi v zlých 

finančných pomeroch. Príspevok by pouţila na nákup základných potravín a 

nevyhnutných potrieb ako darčekov pre deti. 

136 221-DV Mária Graňáková Pomoc v núdzi 200.00 € 21. - 22.12.2010 6

Pre 6-člennú rodinu, ktorá sa pre chorobu ţiviteľa rodiny dostala do finančnej 

núdze ţiada, tieţ ţiada pomoc pani Graňáková. Finančný dar pou ţije na 

zakúpenie základných potravín a hygienických potrieb pre početnú rodinu. 

137 222-DV
OZ Šanca pre 

nechcených
Vianoce v náručí záchrany 1,500.00 € 19. - 30.12.2009 30-50

"Vianoce v Náruči  záchrany" sú určené pre seniorov a opustené mamičky s 

deťmi, ktorí sú obyvateľmi centra sociálnych sluţieb Náruč. Pre túto cieľovú 

skupinu plánuje OZ Šanca pre nechcených pripraviť počas sviatkov 

zaujímavý program bábkového predstavenia a neskôr spoločné pečenie 

medovníčkov.  Na štedrý deň si spolu s opustenými sadnú za stôl, rozdajú 

im vianočné balíčky a ako spoločný darček podarujú seniorom CD 

prehrávač, ktorý vyuţijú na muzikoterapiu. 

138 223-DV Obec Pruské Dať viac ... 350.00 € 23. - 28.12.2009 120

Samospráva obce Pruské by chcela predloţeným projektom pomôcť a 

spríjemniť preţitie sviatkov svojím občanom, ktorí ţijú v sociálne slabších 

pomeroch, sú chorí, pripútaní na lôţko a opustení. Do projektu chce zapojiť 

produktívnu časť obyvateľstva a mládeţ, ktorá bude navštevovať 

nemohúcich a koledovaním, malým darčekom a betlehemským svetlom ich 

poteší v čase Vianoc. Ţiaci miestnej ZŠ taktieţ navštívia Domov sociálnej 

starostlivosti a pre miestnych starších občanov nacvičia vianočný program, s 

ktorým vystúpia v telocvični školy. 

139 224-DV Danica Raytchev Detské Vianočné Dielne 1,400.00 € 12.-22.12.2009 3500

Tento rok sa uskutoční uţ jedenásty ročník podujatia Detské vianočné 

dielne, ktoré sa stali uţ tradičnou súčasťou predvianočných aktivít v 

Bratislave. Cieľom podujatia je aktívne zapojiť deti a mládeţ do tvorby 

darčekov pre svojich blízkych a tak rozvíjať ich tvorivé schopnosti a 

zručnosti. V piatich rôznych dielničkách si deti môţu pod dozorom 

inštruktorov vyrobiť rôznymi technikami darčeky. Výťaţok zo vstupného bude 

venovaný na charitatívne účely. Podujatie počíta s návštevnosťou pribliţne 

3500 detí. 

140 225-DV Alţbeta Zemanová Rozţiarme ich očká 380.00 € 19.-23.12.2009 20

Zámerom projektu "Rozţiarme ich očká" je napomáhať rodinám, ktoré sa 

ocitli v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii. Cieľovou skupinou je 20 

sociálne znevýhodnených rodín ţijúcich v Mojmírovciach. Pod vedením 

terénnej sociálnej pracovníčky navštívia dobrovoľníci jednotlivé rodiny, 

ktorým do domovov prinesú Boţie svetlo a deťom rozdajú darčekové 

balíčky. 

50,000.00 €


