
Zoznam podporených projektov v charitatívnom programe Darujte Vianoce 2010

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto

Časový 

harmonogram

Pre koľko ľudí je 

projekt určený
Anotácia

03-DV Peter Truhlík Ujo Pišta         115,00 € Čachtice 12.12 - 24.12.2010 1

Prostredníctvom kúpy postele a posteľnej bielizne by 

pán Truhlík rád priniesol do ţivota starého a 

osamelého pána vo finančnej núdzi na Vianoce  

kúsok radosti.

04-DV Mgr. Jana Mojţišová Biele prekvapenie         500,00 € Zvolen 26.12.2010 13

Pani Janka by rada darom pomohla rodine s 

jedenástimi deťmi, ktorá ţije v dvojizbovom byte. 

Počas vianočnej besiedky s deťmi ich chce potešiť 

vzájomnou prítomnosťou, pripomenúť im vianočný 

príbeh, zaspievať koledy, odovzdať darčeky pre deti a 

automatickú pračku pre rodičov.

07-DV Monika Šebová Vianoce na Torre         127,00 € Prievidza 22.12 - 30.12.2010 24

Témou projektu je zorganizovanie programu pre deti 

zo sociálne slabých rodín, ktoré navštevujú denné 

centrum v Prievidzi. Program bude spočívať v 

príprave vianočného programu, kapustnice a výzdoby 

priestorov centra, v ktorých sa program bude 

odohrávať. Deti na stretnutí predvedú nacvičený 

program, pochutia si na kapustnici. Špeciálnym 

prekvapením pre deti bude návšteva Bojníckeho 

zámku.

08-DV Monika Dlugošová Keď je otec aj mamou...         400,00 € Pača 23.12.2010 4

Keď je otec aj mamou  je názov projektu, kde sa o 

dvoch dospievajúcich chlapcov stará otec sám. 

Morálne oceniť túto rodinu by pani Monika chcela 

nielen vianočným pečivom a cukrovinkami, ale aj 

zakúpením spoločného daru- počítača, ktorý by túto 

rodinu potešil, prekvapil a pomohol by deťom pri 

príprave na vyučovanie a vypĺňaní voľného času.

15-DV Eva Fulajtárová Skupinová terapia         600,00 € Prievidza 10.12 - 20.12.2010 10

Ťaţko skúšanej desaťčlennej rodine by pani Eva rada 

pomohla bezpečnejšie variť na elektronickom sporáku 

a pre deti by chcela zabezpečiť slušné spanie v 

posteliach na matracoch s posteľným prádlom.

18-DV Mária Brezániová

Pomoc invalidnej 

dôchodkyni,  bez 

príbuzných

        200,00 € Bratislava 1.12 -23.12.2010 1

Študentka Majka by rada dala pocítiť počas 

Vianočných sviatkov teplo ľudskej štedrosti pani 

Anne, známej svojich starých rodičov, ktorá je 

imobilná a má mnohé ťaţké ochorenia. Rada by jej 

zakúpením novej chladničky a mikrovlnnej rúry 

uľahčila ţivot.
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19-DV Katarína Karáseková ...prečo práve ona?!         200,00 € Prievidza 10.12 - 30.12.2010 5

Zakúpením potravín na štedrovečerný stôl a 

symbolickým darčekom pre kaţdého člena rodiny by 

rada priniesla pani Katka do päťčlennej rodiny, o ktorú 

sa stará len sama mama na invalidnom dôchodku, 

chvíľu radosti, pohody a vianočnej nálady.

20-DV
Občianske zdruţenie 

Lucerna Tvrdošovce
Povodeň ľudskosti         350,00 € Tvrdošovce 20.12 - 23.12.2010 25

Občianske zdruţenie Lucerna Tvrdošovce by chcelo 

projektom morálne i finančne podporiť rodiny v 

sociálnej núdzii, ktoré tento rok okrem ich vlastných 

ťaţkých osudov zasiahli aj povodne. Pre 25 členov 

rôznych rodín zorganizujú a pripravia spoločnú 

slávnostnú večeru a pre jednu rodinu zabezpečia 

nákup PC zostavy a multifunkčného zariadenia. 

22-DV Eva Fulajtárová ...uţ dosť! Stačí!         350,00 € Prievidza 10.12 - 20.12.2010 1

Finančné prostriedky z projektu budú pouţité na kúpu 

pokrovca, o ktorý pani Tonka prišla za dramatických 

rodinných udalostí, na nákup potravín potrebných na 

prípravu štedrovečernej večere pre rodinu a drobných 

darčekov pre vnúčatká.

24-DV Dominik Holubčík
Poďakovanie za Vianoce 

v sluţbe
        420,00 € 

Spišské 

Podhradie
10.12 a 24.12.2010 5

Tento projekt slúţi ako uznanie práce zdravotných 

sestier, ktoré pracujú v domove sociálnych sluţieb a 

Vianoce trávia obetavou prácou pre starých a chorých 

ľudí.  Ako poďakovanie by im chcel pán Dominik 

dopriať v prvej fáze projektu denný relaxačný pobyt s 

večerou a v daruje fáze s deťmi z okolia po štedrej 

večery na Vianoce zasievať sestrám v zariadení a 

obdarovať ich darčekmi a pozdravom, ktorý deti 

vyrobia.

25-DV Mgr. Mária Laceková

Zmierniť bolesť samoty 

starým ľuďom v našom 

meste

        172,00 € Trstená 22.12 - 30.12.2010 31

Pani učiteľka Laceková so svojimi ţiakmi z cirkevnej 

základnej školy v Trstenej navštívi počas vianočných 

sviatkov 9 osamelých starých ľudí v obci, ktorí sú na 

starobnom alebo invalidnom dôchodku, cítia sa 

zbytoční a opustení. Rovnako navštívia aj charitný 

dom, v ktorom ţije 22 starých ľudí, ktorým síce ostali  

príbuzní, no nikto ich nenavštevuje a sú odkázaní na 

pomoc pracovníkov charity. Deti potešia týchto ľudí 

vlastnoručne vyrobeným darčekom, perníkovými 

srdiečkami a zaspievajú vianočné koledy.
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26-DV Anna Smitková
Doprajme deťom zdravý 

a pokojný spánok
        134,00 € Trstená 18.12 - 24.12.2010 3

Otec- vdovec ţije dva roky po smrti manţelky sám s 

dvoma dcérami. I keď je nezamestnaný, robí čo môţe 

a o dievčatá sa príkladne stará. Jedna je ţiaľ zrakovo, 

telesne i mentálne postihnutá a vyţaduje si špeciálnu 

starostlivosť. Anna Smitková- vychovávateľka z 

cirkevnej školy sa venuje sociálne slabším rodinám a 

obetavému otcovi a jeho dcérkam v núdzi by rada 

zakúpila teplé paplóny a obliečky na zimné obdobie.

27-DV Obec Košúty

Súťaţ o vianočnú 

varešku alebo osamelí 

osamelým

        200,00 € Košúty 19.12 - 25.12.2010 70

Učitelia a ţiaci Základnej školy v Košútoch zrealizujú 

stretnutie so "Súťaţou o vianočnú varešku". Pôjde o 

stretnutie osamelých stareniek z obce Košúty, ktoré 

sa ale vedia obracať v kuchyni a radi sa zapoja do 

súťaţe o varenie/pečenie vianočných jedál. 

Pripravené jedlá zo súťaţe sa odnesú obyvateľom 

miestneho domova sociálnych sluţieb a domova 

dôchodcov.

29-DV
Spokojnosť- centrum 

sociálnych sluţieb
Anjelské Vianoce         300,00 € Prievidza 22.12.2010 400

Projekt má za cieľ zabezpečenie surovín na uvarenie 

kapustnice a sladkého balíčka pre deti v 100 sociálne 

slabých rodinách ţijúcich na predmestí Prievidze. 

Nákup a rozvoz potravín a sladkostí medzi svojich 

klientov zabezpečí NO Spokojnosť  - centrum 

sociálnych sluţieb.

35-DV Monika Dlugošová Bohom zabudnuté deti         150,00 € Pača 21.12.2010 12

Monika Dlugošová by rada zrealizovala zakúpenie 

vianočných darčekov a posteľnej bielizne pre 4 deti zo 

sociálne slabej rodiny z Turčianskych teplíc. Monika je 

20-ročná študentka vysokej školy, ktorá sa aktívne s 

rodinou stretáva a pomáha im po materiálnej i 

duševnej stránke.

36-DV Ľudmila Halanová ...A ţiť treba...         100,00 € Prievidza 10.12 - 30.12.2010 2

...A žiť treba ... je projekt na realizáciu vianočných 

tvorivých dielní a nákup darčekov pre 12 detí 

satelitného domu Roţňava, ktoré svoje Vianoce budú 

tráviť bez rodín v tomto zariadení. Aktivity zrealizuje 

skupina dobrovoľníkov z Krásnohorského podhradia, 

ktorí sa budú deťom venovať v rámci tvorivých dielní.

38-DV Terézia Nemčoková Vianoce, aké ešte neboli           60,00 € Hronovce 20.12 - 4.1.2011 14

Pani Terézia by svojim projektom chcela pomôcť 

jednej rodine v zloţitej finančnej situácii. Otec ich 

opustil, matka je nezamestnaná a spolu so svokrou 

spláca úver. Keďţe nebude môcť deťom zabezpečiť 

štedré Vianoce, paniTerézia by jej chcela pomôcť s 

nákupom darčekov a nutných vecí pre deti.
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39-DV Mgr. Beáta Dundová Nebojte sa ţivota         200,00 € 
Hanušovce nad 

Topľou
20.12.2010 3

Nebojte sa života je projekt, ktorým chce pani Terézia 

pomôcť s prípravou Vianoc a nákupom darčekov pre 

80-ročného pána, ktorý je odkázaný na 

opatrovateľskú pomoc. Pani Terézia, ktorá je jeho 

dlhoročná známa, zrealizuje nákup drobných 

darčekov, nového domáceho oblečenia a surovín a 

zároveň sa o starého pána postará v čase, keď sa 

opatrovateľská sluţba neposkytuje.

41-DV Mgr. Katarína Sabová
Milujte ľudí takých ako 

sú
        400,00 € 

Hanušovce nad 

Topľou
13.12 - 20.12.2010 7

Tento projekt má za cieľ zakúpenie notebooku ako 

darčeka pre 6 detí, o ktoré sa sama stará mama v 

sociálne slabých podmienkach. Notebook pre dve 

vysokoškoláčky, postihnuté dievčatko a troch 

chlapcov daruje pod stromček terénna sociálna 

pracovníčka v Dolnom Kubíne, pani Katarína. 

43-DV

Harmónia - zariadenie 

pre seniorov, domov 

sociálnych sluţieb a 

útulok

Dôstojné preţitie Vianoc 

pre ľudí bez domova
        500,00 € Ţilina  V čase Vianoc 52

Harmónia-zariadenie pre seniorov, domov sociálnych 

sluţieb a útulok sa rozhodol urobiť ľuďom bez domova 

krásne sviatky. Títo ľudia sú na okraji spoločnosti, 

vyrastali v detskom domove, vrátili sa z väzenia a  

prišli o domov. Pracovníci útulku by im radi nakúpili 

vianočné balíčky a pripravili štedrú večeru.

44-DV Gabriel Tóth

Vianočný darček vo 

forme kúpeľňových 

zariadení

        500,00 € 
Trstená na 

ostrove
10.12 - 30.12.2010 6

Gabriel venoval svoj projekt rodine, ktorá býva v 

ťaţkých podmienkach bez kúpelne a toalety. Rodinu 

tento stav vyčerpáva a stresuje, Gabriel by im preto 

rád pomohol so zriadením funkčnej kúpelne.

47-DV Obec Košúty
Ligotavé, voňavé a teplé 

Vianoce
        200,00 € Košúty 19.12 - 25.12.2010 70

Ţiaci Základne školy v Košútoch spríjemnia Vianočné 

sviatky osamelo ţijúcim ľuďom  a obyvateľom domova 

sociálnych sluţieb vlastnoručne vyrobenými ozdobami 

a napečenými perníkmi. Ţiaci tieţ sami navštívia 

týchto ľudí, pomôţu im pri vianočnom upratovaní a 

porozprávajú sa s nimi.

48-DV Viera Majerčáková Pokoj a dobro         140,00 € 
Hanušovce nad 

Topľou
21.12. - 23.12.2010 14

Vianočné stretnutie s 2 matkami a ich rodinami, ktoré 

sú trvalo ohrozované zo strany otcov zorganizuje 

terénna sociálna pracovníčka pani majerčáková. Na 

stretnutí deťom a ich matkám odovzdá drobné 

darčeky a potravinové balíčky.
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49-DV Viera Majerčáková Ostaňme priatelia         260,00 € 
Hanušovce nad 

Topľou
27.12 - 29.12.2010 70

Tento projekt je určený pre deti z detského domova vo 

Vranove nad Topľou, medzi ktorými sú aj deti s 

detskou mozgovou obrnou a inými ochoreniami. Pani 

Majerčáková pracuje v sociálnej oblasti a týmto 

deťom by rada pripravila neopakovateľné vianočné 

stretnutie so všetkým, čo k tomu patrí, teda s 

darčekmi, vianočnými dobrotami a koledami.Deti sa 

tieţ stretnú so seniormi z Hanušoviec nad Topľou, 

ktorých okrem vianočného programu obdarujú aj 

vlastnoručne vytvorenými vianočnými pozdravmi.

55-DV
Mgr. Ing. Emília 

Kšiňanová

Pootvoríte mi dvierka do 

vášho sveta?
        150,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 1

Pani Kšiňanová ţiada Nadáciu Orange o pomoc pri 

zakúpení špeciálnej klávesnice pre 15- ročnú Miriam, 

ktorá v dôsledku detskej mozgovej obrny zaostáva po 

psychickej i motorickej stránke. Špeciálna klávesnica 

by jej pomohla pri plnení školských povinností, 

pretoţe Miriam nedokáţe písať klasickým spôsobom.

56-DV
Mgr. Ing. Emília 

Kšiňanová
Voda je môj svet           90,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 2

Teodor je 9-ročný chlapec, ktorý má Dawnov 

syndróm, no i napriek tomu miluje pohyb, hrá futbal a 

veľmi rád pláva. Okrem toho miluje divadelné 

spracovanie rozprávok, alebo iných krátkych príbehov. 

Realizáciou projektu "Voda je môj svet" by spolu so 

svojou maminou, ktorá sa o neho stará strávili jeden 

deň v aquaparku v Turčianskych Tepliciach a 

popoludní by sa zúčastnili na vyučovaní dramatického 

krúţku v ZUŠ v Turčianskych Tepliciach. Finančné 

prostriedky by boli pouţité na cestovné, vstup do 

aquaparku a stravu.

57-DV
Mgr. Ing. Emília 

Kšiňanová

Piešťany pod vianočným 

stromčekom
        123,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 4

"Piešťany pod vianočným stromčekom" je projekt, 

ktorý má rodine Šimkových z Bánoviec nad Bebravou 

priniesť okrem darčekov v podobe ošatenia aj výlet do 

Piešťan, spojený s pobytom v Soľnej jaskyni a 

prítomnosťou pri slávnosti zapálenia 4. adventnej 

sviečky pri vianočnom stromčeku na Námestí 

Slobody. Súčasťou bude kultúrny program s 

koledníkmi a ďalšie vystúpenia, ktoré umocnia 

vianočnú atmosféru. Finančné prostriedky budú 

pouţité na nákup oblečenia, cestovné a vstup do 

jaskyne.
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58-DV Detviansky MAJÁK „Biele Vianoce"         200,00 € Detva 10.12 - 12.12.2010 15

Čas Vianoc je obdobie, ktoré väčšina ľudí strávi so 

svojimi blízkymi. Ale okrem väčšiny sú medzi nami aj 

tí, ktorí blízkych nemajú. A to bolo podnet na vznik 

projektu "Biele Vianoce", ktorý má 15 mladým ţenám, 

ktoré ţijú spoločne v Útulku v Kremnici aspoň trošku 

spríjemniť toto obdobie. Vďaka tomuto projektu im 

bude odovzdaný darček v podobe mäkkej bielej 

osušky s uterákom s vyšitým menom kaţdého z 

dievčat. Zámerom je podarovať im niečo osobné, čo 

bude patriť iba im. Finančné prostriedky budú pouţité 

na kúpu uterákov.

60-DV Občania Obci, o.z.
Spoločný štedrovečerný 

stôl pre seniorov
        350,00 € Cerovo 22.12.2010 60

Projekt "Spoločný štedrovečerný stôl pre seniorov" sa 

zameriava na najzraniteľnejšiu skupinu občanov, 

seniorov a občanov osamelo ţijúcich. Cieľom projektu 

je spríjemniť týmto ľudom vianočné sviatky 

zorganizovaním vianočnej večere a v spolupráci s 

miestnou Materskou školou pripraviť pre 

zúčastnených vystúpenie detí z materskej školy s 

vianočným predstavením. Finančné prostriedky 

poskytnuté Nadáciou Orange budú pouţité na 

potraviny.

62-DV Peter Súkeník
Nákup darčekov pre ZŤP 

matku a jej dcéru
        150,00 € Ţilina 11.11 - 23.12.2010 2

Cieľom projektu "Nákup darčekov pre ZŤP matku a jej 

dcéru" je pomôcť nevidiacej, cukrovkou postihnutej 

matke a jej dcére kúpou oblečenia a obuvi, nakoľko 

matka musí dávať veľa financií na liečbu, ktorá je 

finančne veľmi náročná. Peňaţné prostriedky od 

Nadácie Orange by boli pouţité na kúpu ošatenia a 

obuvi.

65-DV
Medzinárodný klub 

ţien v Piešťanoch
„Pre moju mamu"         200,00 € Piešťany 10.12 - 22.12.2010 10

Zámerom projektu "Pre moju mamu" je pomôcť 

skupine rodičov - matiek, ktorých deti majú 

kombinovaný mentálny a telesný postih (všetky sú 

imobilné, na invalidnom vozíku). Keďţe rodičia  týchto 

detí sú často nevyspatí, psychicky a najmä fyzicky 

vyčerpaní, vďaka projektu by mohli absolvovať 

rehabilitačno-relaxačné procedúry vo wellness centre 

spojené s masáţou a rašelinovými zábalmi proti 

bolesti chrbta a kĺbov. Finančné prostriedky by boli 

pouţité na rehabilitačno-relaxačné procedúry.
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66-DV
Medzinárodný klub 

ţien v Piešťanoch
„Špeciálne Vianoce"         250,00 € Piešťany 13.12 - 22.12.2010 40

Pripraviť neobvyklé posedenie pri vianočnom 

stromčeku pre deti zo špeciálnej základnej školy v 

Piešťanoch je zámerom projektu "Špeciálne Vianoce" 

Deti by sa v rámci tohto projektu zabavili na 

pripravenom bábkovom divadielku s vianočnou 

tematikou, rozbalili a vyskúšali by si nové špeciálne 

rehabilitačné a edukačné pomôcky, vhodné pre deti s 

telesným a mentálnym hendikepom a bolo by pre ne 

pripravené tieţ občerstvenie. Finančné prostriedky by 

boli pouţité na zakúpenie pomôcok a na bábkové 

divadlo DÚHA.

69-DV
Spolok sv. Vincenta de 

Paul
Vianoce v teple         900,00 € Šurany 15.11 - 23.12.2010 5

Neúplná rodina - osamelá matka so štyrmi maloletými 

deťmi nachádzajúca sa v hmotnej a sociálnej núdzi, 

býva v staršom rodinnom dome bez vykurovania z 

dôvodu, ţe plynový kotol a rozvod tepla je v zlom 

technickom stave. Cieľom projektu "Vianoce v teple" 

je pomôcť tejto rodine opraviť vykurovací systém v 

rodinnom dome tak, aby sa uţ aspoň na Vianoce v 

domácnosti kúrilo a  by deti zaţili to naozajstné teplo 

a teplo domova. Finančné prostriedky by boli pouţité 

na plynový kotol a montáţ.

76-DV Mgr. Monika Najvirtová Šťastná 10-ka         140,00 € Gelnica december 2010 10

10 rómskych chlapcov z osady Háj v Gelnici sa vďaka 

projektu "Šťastná 10 -ka zapojí do florbalového 

turnaja. Títo chlapci sú šikovní športovci s prirodzenou 

telesnou zdatnosťou, ktorú však nemôţu vyuţívať 

vzhľadom k ich veľmi slabým sociálnym pomerom v 

rodinách. Nemôţu si dovoliť kúpiť hokejky na florbal a 

tak sa z nich stávajú na športoviskách pasívni diváci 

so sklonmi k fajčeniu a neprimerane k ich veku k 

zlému správaniu sa na verejnosti. Vďaka tomuto 

projektu preţijú rómski chlapci kopec zábavy a 

športového vyţitia. Finančné prostriedky budú pouţité 

na kúpu florbalových hokejok s loptičkami.

77-DV Základná škola
„Kúsok šťastia pod 

stromček" 
        500,00 € Markovce 13.12 - 17.12.2010 80

Cieľom projektu "Kúsok šťastia pod stromček" je 

snaha pomôcť ţiakom ZŠ v obci Markovce, ktorí ţijú 

vo veľmi skromných, aţ poľutovania hodných 

pomeroch. Prostredníctvom projektu by sa zrealizoval 

výlet autobusom do krajského mesta, obhliadka 

historického centra, predvianočná večera v 

reštaurácii, ţiaci by navštívili divadelné predstavenie 

ROMATHAN, katedrálu Sv. Alţbety a Urbanovu veţu. 

Finančné prostriedky by boli pouţité na dopravu, 

divadelné predstavenie, večeru, a vstupné na 

Urbanovu veţu.
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78-DV „Geront-vital" Nechcem byť sám         300,00 € Jarabina 10.12 - 17.12.2010 50

Projekt "Nechcem byť sám" spojí pri vianočnom 

posedení starkých z obce Jarabina s klientmi 

Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb 

v Jarabine. Zámerom projektu je aby sa navzájom 

spoznali a nadviazali, moţno aj dlhodobejšie 

priateľstvá. Získať priateľov, ktorých môţu kedykoľvek 

navštíviť. Pre ľudí z obce klienti Zariadenia napečú 

vianočné medovníčky na ochutnávku aj medovníkové 

srdcia ako darčeky. Sami pripravia pozvánky a 

vianočné pozdravy, pripravia dózy do tomboly. 

Posedenie spríjemní vystúpenie detského súboru 

Podpoľančik pri ZŠ v Jarabine, deti z MŠ v Jarabine, 

ľudový rozprávač s harmonikárom a miestny 

hudobník. Vyvrcholením bude tombola. Finančné 

prostriedky budú pouţité na obedy, občerstvenie, 

suroviny na medovníky, prenájom miestnosti a 

materiál na pozvánky

79-DV OZ Euro live Spoločné čaro Vianoc         300,00 € Zvolen 17.12.2010 40

Deťom aj ich rodičom, ktorí nevedia čo je kino, divadlo 

či reštaurácia, ktoré nikdy necestovali vlakom, či 

diaľkovým autobusom je určený projekt "Spoločné 

čaro Vianoc". V rámci projektu budú deti nacvičovať 

program, chystať vianočné pozdravy i ozdoby a 17. 

decembra sa uskutoční slávnostný obed, pri 

ozdobenom stole pripomínajúci Vianoce. Finančné 

prostriedky budú pouţité na výtvarný materiál, jedlo, 

nápoje, vianočné darčeky, slávnostnú večeru

82-DV Alţbeta Zemanová Príď k nám Jeţiško         300,00 € Mojmírovce 20.12 - 27.12.2010 15

Projekt "Príď k nám Jeţiško" je zameraný na pomoc 

rodine, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Deti, ktoré tvoria túto rodinu ţijú veľmi 

skromne, sú šikovné a snaţia sa prebíjať ţivotom ako 

najlepšie vedia. Aby sa táto rodina nemusela 

obmedzovať aspoň počas vianočných sviatkov prvou 

aktivitou by bolo zakúpenie základných potravín pre 

15-člennú rodinu na vianočné sviatky. Druhou 

aktivitou by bolo zakúpenie darčekov pre deti. A 

nakoniec by sa uskutočnilo stretnutie v komunitnom 

centre, kde by sa hovorilo o všetkom krásnom, čo sa 

odohralo počas vianočných sviatkov. Finančné 

prostriedky by boli pouţité na zakúpenie základných 

potravín a surovín.
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84-DV
Mgr. Miroslava 

Piscová

Zdravý vzduch pre 

Mareka
        500,00 € Trenčín XII.10 1

Marek bude mať 13 rokov a od narodenia trpí 

vrodenou genetickou poruchou, ktorá je sprevádzaná 

oslabenou imunitou organizmu. Veľmi často trpí 

nádchou spôsobenou prachom a voľne rozptýlenými 

časticami v ovzduší. V prípade jeho ochorenia je jeho 

organizmus vystavený extrémnej námahe. Projekt 

"Zdravý vzduch pre Mareka" mu môţe zabezpečiť 

čistý vzduch a zníţiť podiel prachových a alergénnych 

látok v jeho izbe práve kúpou čističky vzduchu. 

Finančné prostriedky budú pouţité na kúpu prístroja.

85-DV
Mgr. Petra Nepšinská        

Viera Hľadajová
Vianočné prianie         300,00 € Michalová 23.12 - 24.12.2010 22

Krokom k tomu, aby ľudia ţijúci v zariadení sociálnych 

sluţieb v útulku "Nádej" preţili pekné sviatky by malo 

byť vianočné posedenie pri štedrovečernom stole so 

všetkými obyvateľmi útulku, ktorí tvoria "veľkú rodinu". 

Cieľom projektu "Vianočné prianie" je nadväzovanie 

vzťahov klientov v zariadení ako aj prezentácia 

výrobkov vyrobených klientmi. Finančné prostriedky 

budú pouţité na suroviny na prípravu večere, balíčky 

a spoločný dar.

87-DV

Slovenský Červený 

kríţ, územný spolok 

Michalovce

Bezdomovci 

bezdomovcom
        170,00 € Michalovce 22.12 - 24.12.2010 34

Zámerom projektu "Bezdomovci bezdomovcom" je 

aby bezdomovci - klienti útulku SČK v Michalovciach 

pripravili v čase Vianoc kapustnicu a potravinový 

balíček pre bezdomovcov, ktorí sa zoskupujú na 

michalovskej ţelezničnej stanici, aby aj oni pocítili, ţe 

sú ľudia, ktorí síce nemôţu vyriešiť ich problém, ale 

aspoň v čase Vianoc zmiernia ich nepriaznivý ţivotný 

osud. Súčasťou projektu je aj príprava Vianoc pre 

klientov útulku. Finančné prostriedky budú pouţité na  

kúpu potravín a vianočného darčeka.

91-DV Lýdia Klátiková Ţi a voľne dýchaj         500,00 € Prievidza 20.12 - 22.12.2010 3

Cieľom projektu "Ţi a voľne dýchaj Dajanka" je 

skvalitniť ţitie na tomto svete 11-ročnej mladej slečne.  

Zakúpením prenosného odhlieňovacieho zariadenia 

bude môcť behať po vonku, chodiť na výlety a hrať sa 

so svojimi kamarátmi, pretoţe odhlieňovač môţe 

pouţiť všade, kde sa bude nachádzať nakoľko bude 

prenosný. Finančné prostriedky budú pouţité na 

zakúpenie odhlieňovacieho prístroja.
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93-DV Mgr. Tatiana Juríková Vernisáţ 3+3         300,00 € Bratislava 10.12 - 30.12.2010 3

Daniel, Zuzana a Darinka sú nadaní, kreatívni, 

znevýhodnení amatérski výtvarníci v produktívnom 

veku. Cieľom projektu je potešiť týchto umelcov 

usporiadaním spoločnej výstavy v originálnej 

kaviarničke, po ktorej uţ roky túţia. Vďaka tejto 

výstave budú môcť prezentovať to najlepšie zo svojej 

tvorby a začleniť sa tak medzi ostatných výtvarníkov.  

Finančné prostriedky sa pouţijú na závesné úchytky, 

vhodné sklá a kartón.

94-DV Mgr. Tatiana Juríková Art Clay Silver pre Braňa           90,00 € Bratislava 10.12 -30.12.2010 1

Braňo je kultivovaný muţ po tridsiatke s ťaţkým 

osobným údelom. Má skúsenosti s arte terapiou a túţi 

pracovať so špeciálnou modelovacou striebornou 

hmotou Art Clay Silver. Sám by si ju v dohľadnom 

čase nemohol dovoliť, pretoţe ţije  z invalidného 

dôchodku a príleţitostného zárobku z brigády. 

Prostredníctvom  projektu "Art Clay Silver pre Braňa" 

si tento sen bude môcť splniť. Finančné prostriedky 

by boli pouţité na  kúpu materiálu a pomôcok na 

výrobu šperkov a na knihu s praktickými informáciami.

95-DV
Slovenský zväz 

telesne postihnutých
"ŠIROKÉ SRDCIA"         600,00 € Krompachy 10.12 - 19.12.2010 128

Potreba spoločnosti a spolupatričnosti je 

najdôleţitejšia hlavne v čase Vianoc, preto sa 

dobrovoľníci z organizácie Slovenského zväzu telesne 

postihnutých rozhodli spríjemniť Vianočné sviatky 

členom SZTP a deťom z deviatich rómskych rodín. 

Súčasťou projektu "ŠIROKÉ SRDCIA" by bolo 

Vianočné posedenie s kultúrnym programom, na 

ktorom sa bude rozdávať ovocie. Hlavným cieľom je 

integrácia starších ľudí do spoločnosti hlavne v tento 

Vianočný čas, zamedzenie pocitu bezmocnosti, 

samoty a vedomie spolupatričnosti. Finančné 

prostriedky budú pouţité na nákup potravín, ovocia, 

cestovných nákladov, vianočných oblátok,  a na deti z 

rómskych rodín.

100-DV Anna Urbanovská Vianočná nádej         120,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou
10.12. - 30.12.2010 3

Cieľom projektu "Vianočná nádej" je pomôcť matke a 

jej 4 deťom, ţijúcim v Krízovom centre pre obete 

domáceho násilia v Povaţskej Bystrici. Táto mamička 

je rozvedená, ťaţko chorá a čaká ju operácia ľadvín. 

Otec na deti finančne neprispieva. Finančné 

prostriedky by preto pouţila na kúpu potravín na 

štedrovečernú hostinu, nohavice, spodné prádlo, 

ponoţky, kolobeţku a skateboard pre deti.
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101-DV Anna Urbanovská Krásne Vianoce         140,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou
10.12. - 30.12.2010 2

Pani Jana ţije so svojimi troma deťmi v Bánovciach 

nad Bebravou. Je na neplatenej materskej dovolenke. 

V minulom roku zomrel otec jej detí a rodina sa ocitla 

v hmotnej núdzi. Prostredníctvom finančných 

prostriedkov z projektu "Krásne Vianoce" by nakúpila 

potraviny na Štedrý večer, zimné topánky, oblečenie a 

hračky pre deti.

102-DV Anna Urbanovská Mamina radosť i starosť           90,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou
10.12. - 30.12.2010 2

Pani Zuzana ţije so svojím 12-ročným synom 

Jakubom. Je rozvedená, otec nejaví o syna záujem, 

neprispieva na výchovu. Jakubko má genetickú 

poruchu, má zastavený rast. Napriek zdravotným 

problémom s nohami chodí na karate, rád tancuje, 

zaujíma sa o prírodu a svet okolo seba. Je všestranne 

nadaný šikovný chlapec. Prostredníctvom projektu 

"Mamina radosť i starosť"  by jeho mama mohla 

nakúpiť potraviny na Štedrý večer, lieky pre syna, 

ortopedickú obuv a knihu o vesmíre.

107-DV OZ - Šťastný ţivot
"PODAJ ŠŤASTIE 

ĎALEJ"
        100,00 € Divín 23.12. - 25.12.2010 3

OZ Šťastný domov by chcelo ukázať rodine z 

Hriňovej, ako vyzerajú šťastné Vianoce. Táto rodina 

ţije v jednoizbovom byte v sociálnej núdzi, matka sa 

sama stará o dve dcéry, otec ich opustil a o rodinu sa 

nestará. Matka absolvovala uţ dvakrát 

protialkoholické liečenie, keďţe ju rodinná situácia 

psychicky poloţila. O deti sa vtedy starala stará 

mama. Pracovníci OZ by chceli deťom priniesť 

darčeky, pripraviť vianočné pohostenie a 

sprostredkovať im tak skutočné čaro Vianoc.

109-DV
PaedDr. Jana 

Kandriková

Chceme vám dať 

Vianoce, kde sa šťastie 

ligoce

        285,00 € Stakčín 20.12. - 23.12.2010 6

Pani Kandríková, riaditeľka odborného učilišťa v Snine 

spoznala v škole ţiačku Adelku, ktorá je najstaršia z 

piatich detí. O ňu a jej súrodencov sa stará nevlastný 

otec, bývalý baník na invalidnom dôchodku. Matka 

detí má túlavé topánky a o rodinu nejaký záujem. 

Dom, v ktorom bývajú je starý a veľmi skromne 

zariadený, chýbajú v ňom nevyhnutné veci- hrnce a 

televízor, ktoré by im chcela zakúpiť pani Kandriková 

s pomocou Nadácie Orange. Najmenšiemu chlapcovi 

chýba školská aktovka a školské potreby, rodina bude 

vďačná i za skromné štedrovečerné pohostenie.
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110-DV
PaedDr. Jana 

Kandriková

Aj my niečo dokáţeme, 

Vianoce Vám ukáţeme!
        260,00 € Snina 20.12. - 23.12.2010 110

Ţiaci odborného učilišťa v Snine pod vedením pani 

Kandrikovej usporiadajú Vianočný deň pre svoju 

handicapovanú mládeţ. Ide o 110 detí z detských 

domovov a sociálne znevýhodneného prostredia. Radi 

spievajú a tancujú a počas Vianočného dňa si urobia 

spoločný kultúrny program, zaspievajú koledy a 

privítajú aj svojich rodičov v krásne vyzdobenej 

telocvični s vianočným stromčekom. Mikuláš všetkým 

rozdá malé balíčky.

111-DV BOCIANIE DETI - OZ
Bocian znova priletí, 

svoje deti poteší
        500,00 € Snina 01.12. - 20.12.2010 27

Občianske zdruţenie Bocianie deti pomáha 

chudobným deťom, deťom bez rodičov, 

hendikepovaným deťom a rómskym deťom pri riešení 

ich problémov. Na Vianoce chcú pomôcť mentálne 

hendikepovaným deťom, ktoré sú odchovancami 

detského domova a v súčasnosti ţijú v Útulku sv. 

Jozefa vo Svidníku. Trápia ich existenčné problémy, 

keďţe dávky v hmotnej núdzi, ktoré poberajú, sotva 

pokryjú ich základné potreby. V útulku ţije i matka s 

troma malými deťmi, ktorej by chceli aktivisti 

zdruţenia tieţ pomôcť. Z prostriedkov od Nadácie 

Orange by pre všetkých chceli zakúpiť darčekové 

balíčky, pripraviť im vianočné posedenie a takto im 

dať vedieť, ţe na nich niekto myslí. Tieţ by chceli 

zorganizovať zbierku potravín pre týchto ľudí, ktoré by 

im vydrţali 3- 4 mesiace.

112-DV OZ Paradiso Vianoce pre Dobročka         295,00 € Čierny Balog 20.12. - 27.12.2010 17

Projektom "Vianoce u Dobročka" by chcelo občianske 

zdruţenie Paradiso spríjemniť sviatky 17 starým a 

osamelým ľuďom v miestnej časti obroč v obci Čierny 

Balog. V priestoroch čajovne zorganizujú posedenie 

pri štedrovečernom stole, ktoré vnúčatá a pravnúčatá 

obohatia krátkym divadielkom o tajomstve Vianoc. 

Vianočné sviatky im spríjemnia i návštevou ich 

domovov s prianím dobrej zvesti o narodení malého 

Jeţiška.



Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto

Časový 

harmonogram

Pre koľko ľudí je 

projekt určený
Anotácia

114-DV Family Cup, OZ
Hojenie zlámaných 

krídiel
        700,00 € Bratislava

18.12.2010 - 

15.9.2011
6

Pán Horváth a jeho manţelka si v roku 2009 vzali do 

pestúnskej starostlivosti 6 detí, ktoré si v ţivote prešli 

hotovým peklom. Boli vlastným otcom týrané, bité, 

vyhladované a bez lekárskej starostlivosti. Ich matka 

sa vplyvom týrania stala nesvojprávnou. V súčasnosti 

sú deti v bezpečí u pána Horváthom, ktorý ich spoznal 

ako sociálny pracovník a rozhodol sa im vytvoriť nový 

domov. OZ Family Cup by chcelo túto rodinu 

obdarovať športovým vybavením, ktoré by  vyuţili na 

ďalšom ročníku podujatia Family Cup. Na minulom 

ročníku sa rodina zúčastnila, deti sa skvelo zabavili a 

zapadli do kolektívu. Práve moţnosť niekam patriť, 

nájsť si kamarátov a cítiť, ţe ich má niekto rád, je pre 

tieto deti šancou zabudnúť na všetko zlé a naplno si 

uţiť nový ţivot.

115-DV Anna Urbanovská Veselé Vianoce           70,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 3

Rodina z Bánoviec nad Bebravou vychováva osem 

detí. Matka je na neplatenej materskej dovolenke a 

otec pracujúci V Elektromile Bánovce len tak-tak uţiví 

svoju mnohopočetnú rodinu. Anna Urbanovská, ktorá 

sa o rodine dozvedela od sociálnych pracovníčok z 

ÚPSVaR Bánovce nad Bebravou by chcela rodine 

pomôcť s nákupom potravín na štedrú večeru.

117-DV Anna Urbanovská
Radosť z prvých krokov 

a snov
          70,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 2

Pani Urbanovská by chcela pomôcť i mamičke dvoch 

detí, z ktorých jedno je zdravotne hendikepované. 

Rodina by potrebovala pomocnú ruku pri nákupe 

potravín na štedrú večeru, synovi by sa zišla 

tepláková súprava a staršej dcére zimné topánky

119-DV Anna Urbanovská Teplo domova           90,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou
10.12 - 30.12.2010 2

Do tretice by pani Urbanovská podporila osamelého 

otca, ktorý je rozvedený z dôvodu alkoholizmu 

manţelky a sám sa stará o tri deti. Rodina by sa 

potešila príspevku na vianočnú večeru, zimnému 

oblečeniu a topánkam pre deti.
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120-DV Mgr. Laura Bíróová
Vianočné putovanie za 

starými kamarátmi
        350,00 € 

Vrakúň Nekyje na 

Ostrove
10.12 - 30.12.2010 70

Mgr. Bíroóvá je autorkou projektu Vianočné putovanie 

za starými kamarátmi. Spolu s  kamarátkou a 

niekoľkými skautmi navštívili v októbri Domov 

sociálnych sluţieb v Hornej Bare, kam by sa radi 

vrátili vo vianočnom období, priniesli svojim mentálne 

a telesne hendikepovaným kamarátom ovocie, koláče 

a dobrú náladu. Ďalšie putovanie nasmerujú do 

neúplných rodín bez otca, aby prejavili úctu ţenám, 

ktoré drţia rodinu po kope. Dobrovoľníckych aktivít sa 

zúčastní 8 ľudí, ktorí by chceli odpracovať cca. 110 

hodín

121-DV Diakonia ECM sme...         300,00 € Piešťany 19.12 - 27.12.2010 30

Diakonia ECM pozná vo svojom okolí mnoho 

núdznych, ktorým by chceli pomôcť. Rodina, v ktorej 

dcéra má rakovinu a otec je vo väzení, by súrne 

potrebovala sporák, keďţe ich starý dvadsaťročný 

sporák je pokazený a nemajú v čom upiecť vianočné 

koláče. Členovia Diakonie plánujú aj vianočné 

posedenie s bezdomovcami, ktorí prenocúvajú v ÚZ 

Domum v Piešťanoch a darčeky v podobe teplých 

ponoţiek.

122-DV Gabriela Pavelová Vianoce 2010         425,00 € Veľké Záluţie 26.12.2010 100

Pani Pavelová z folklórneho súboru Drienka sa 

rozhodla usporiadať vianočný koncert pre osamelých 

starších ľudí v hmotnej núdzi, osamelé matky a 

osamelých otcov s deťmi vo svojej obci- Budín 

vianočný koncert, aby vďaka spoločne stráveným 

chvíľam pri hudbe a vianočných pochúťkach zaţili 

krásne sviatky.

124-DV Linda Štroncerová
Ars Vitae..2010 (Umenie 

ţivota..)
        292,00 € Ţabokreky 28.12.2010 120

Ars Vitae..2010 (Umenie života)  je projekt, ktorým 

chce Linda Štroncerová urobiť radosť deťom z 

detského domova v Necpaloch pri Martine. Jej 

zámerom je zorganizovať divadelné predstavenie a 

občerstvenie po predstavení spojené s koncertom 

harfistky v Slovenskom komornom divadle, aby tak 

vyčarila úsmev na tvárach detičiek, ktoré nemali to 

šťastie zaţiť teplo domova a lásku rodičov.

125-DV
Reedukačné centrum 

Vráble
Vianočné Donovaly         630,00 € Vráble 18.12.2010 26

Projekt Vianočné Donovaly  je určený deťom dlhodobo 

umiestneným v reedukačnom zariadení, ktoré väčšinu 

roka i sviatkov trávia bez svojich najbliţších. Deti sa 

vyberú na jednodňový výlet na Donovaly spojený s 

návštevou rozprávkovej dedinky Hababuky a pravou 

zimnou sánkovačkou.
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132-DV OZ Alveus
So záţitkom k 

Vianociam
        400,00 € Uhorské 10.12 - 23.12.2010 63

OZ Alveus pôsobí v oblasti integrácie 

marginalizovaných skupín detí a mládeţe a v 

predvianočnom období pre 63 detí z Detského 

domova rodinného typu Rimavská Sobota kultúrne 

podujatie. V kultúrnej sále v Hrachove sa predvedie 

divadelný súbor Bábkového divadla na Rázcestí so 

svojou vianočnou rozprávkou. V adventnom čase 

bude pre deti v Hrachove a Poltári pripravená tvorivá 

dielňa, kde budú mať moţnosť vytvoriť si vianočné 

ozdoby, vypočujú si vianočné piesne od detí z 

Uhorského a pochutnajú si na vianočnom pohostení.

133-DV Bc. Silvia Václavíková „Z lásky k deťom"         220,00 € Krompachy 21.12.2010 12

Pani Václavíková a špeciálna pedagička, ktorá sa 

venuje aj jej synovi so ŤZP,sa rozhodli pomôcť dvom 

rodinám v hmotnej núdzi. Hlavnou motiváciou sú deti, 

ktoré za situáciu v rodine nemôţu. Prvá rodina 

vychováva 5 detí, z nich sú tri zdravotne 

hendikepované a rodičia dlhodobo nepracujú. Druhá 

rodina pochádza z dediny Kaľava a ţijú s dvoma 

deťmi vo veľmi skromných podmienkach. Pani 

Václavíková by týmto rodinám chcela pomôcť 

zakúpením potravín, posteľnej bielizne a malých 

darčekov pre deti.

134-DV Zuzana Čurilová „Bohatstvo ducha"           70,00 € Krompachy 10.12 - 23.12.2010 6

Zuzana Čurilová študuje odbor fyzioterapia a vo 

voľnom čase sa venuje dobrovoľníckej práci, pri ktorej 

stretáva veľa úţasných ľudí v zlej situácii. Takáto je 

pani Ľudmila, ktorá vychováva s manţelom v 

skromných podmienkach štyri deti, pričom jeden syn 

má rázštep chrbtice. Napriek vlastným problémom 

tieţ pôsobí ako dobrovoľník a sama rozdáva, ako 

môţe. Zuzana by chcela tejto rodine vypomôcť 

zakúpením potravín na štedrovečerný stôl.

135-DV Jana Babálová RADOSŤ NA VIANOCE         500,00 € Bratislava 01.12. - 24.12.2010 8

Pani Babálová je priateľkou rodiny, v ktorej sa minulý 

rok narodili trojičky. Rodina s troma deťmi sa tak 

rozrástla na neuveriteľných osem členov, čo spôsobilo 

problém nielen s finančným rozpočtom, ale i bytovými 

podmienkami. Rodina v súčasnosti býva v prenajatom 

trojizbovom domčeku, ktorý je ţiaľ vo veľmi zlom 

stave, počítajú kaţdý cent, no napriek tomu sú šťastní 

a majú sa veľmi radi. Pani Babálová by rada tejto 

rodine vypomohla kúpou postieľok pre trojičky a 

poukáţkou na nákup nábytku.
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136-DV Mgr. Lucia Jekkelová
Štedré Vianoce pre celú 

štvordetnú rodinku
        100,00 € Radzovce 20.12. - 23.12.2010 6

Mgr. Jekkelová je sociálna pracovníčka a počas svojej 

praxe spoznala a šesťčlennú rodinu s pohnutým 

osudom. Matka štyroch detí ovdovela a v dôsledku 

hmotnej núdze musela deti odovzdať do sociálnej 

starostlivosti. Po vydaji sa jej podarilo svoju situáciu 

zlepšiť natoľko, ţe deti dostala späť, no i tak to 

nemajú s manţelom 2ahké. Ich príjem je na hranici 

chudoby a musia sa presťahovať do zariadenia 

núdzového bývania. Deti chodia pravidelne do školy a 

sú snaţivé, preto by si zaslúţili zaţiť krásne a štedré 

Vianoce, ktoré im chce s pomocou Nadácie Orange 

pani Jekkelová dopriať a to aspoň nákupom potravín 

na štedrú večeru.

137-DV Od srdca k srdcu
Vianočne koledovanie 

pre osamených ľudí
          50,00 € Lekárovce 24. a 25.12.2010 50

Organizácia Od srdca k srdcu predkladá projekt 

Vianočné koledovanie pre osamelých ľudí , ktorým 

chce pomôcť 50 starým a osamelým ľuďom v obci 

Lekárovce i v ďalších susedných obciach. Členovia 

organizácie napečú koláče a s vianočnými koledami 

zavítajú do príbytkov ľudí 24. a 25.12.

139-DV

Zdruţenie šíriace 

kresťanskú kultúru 

"Rozsievač"

"Srdce plné lásky"         380,00 € Michalovce 05.12 - 30.12.2010 60

Členovia OZ Rozsievač chcú v predvianočnom období 

navštíviť a obdarovať deti z ANIMA ZDS a Krízového 

centra v Michalovciach, aby deti umiestnené v týchto 

zariadeniach preţili krásne vianočné sviatky a tieţ 

seniorov z Domova dôchodcov v Michalovciach, ktorí 

sa cítia opustení. Bude vyhlásená zbierka Daruj 

peknú knihu a hračku  deťom z domova  v 

pastoračnom dome, pričom darčeky zo zbierky 

poputujú priamo do detského domova a krízového 

centra. Na sv.Mikuláša pripravia členovia OZ s deťmi 

scénku o ţivote svätcov, v tvorivých dielňach si 

vyrobia ozdoby a darčeky a stretnú sa so seniormi na 

slávnostnom vianočnom programe. Počas vianočných 

sviatkov bude pripravená pre seniorov tradičná 

vianočná večera v pastoračnej budove.

140-DV Margaréta Ţigová
Štedré Vianoce aj v 

chudobe
        250,00 € Lovinobaňa 10.12 - 21.12.2010 36

Pani Ţigová pracuje ako účtovníčka pre neziskové 

organizácie a svojim projektom by chcela pomôcť 

ľuďom umiestneným v zariadení OZ za dôstojný ţivot 

v Lučenci. Sú to ľudia, ktorí prišli o strechu nad 

hlavou, týrané ţeny a zneuţívané deti. Vo vianočnom 

čase im chce spríjemniť dni formou poskytnutia 

trvanlivých a typických vianočných potravín, balíčkami 

s hygienickými potrebami a hračkami pre deti. spolu s 

nimi chce stráviť jedno popoludnie varením vianočnej 

kapustnice.
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141-DV Bc. Peter Janošík

Aby sa čaro Vianoc 

nevytratilo z chudobných 

rodín

          50,00 € Lučenec 17.12 - 23.12.2010 3

Pán Jánošík by rád podporil rodinu v ťaţkej situácii, 

ktorá ţije v zariadení núdzového bývania, no bude ho 

musieť budúci rok opustiť. Otec je vyučený murár no 

počas krízy prišiel o prácu, matka pracuje ako 

upratovačka na polovičný úväzok. Pán Jánošík chce 

rodine prispieť na vianočné potraviny a hračku pre ich 

päťročnú dcérku.

142-DV Bc. Peter Janošík
Aby aj chudobné rodiny 

zaţili čaro Vianoc
        100,00 € Lučenec 17.12. - 23.12.2010 7

Do pozornosti pána Jánošíka sa dostala i 

sedemčlenná rodina v zariadení sociálneho bývania, 

ktorá sa stratou zamestnania otca dostala do zlej 

finančnej situácie. Keďţe sa im v septembri narodila 

dcérka, potrebovali by plienky a výpomoc pri nákupe 

potravín a vianočných darčekov.

143-DV
Dorka, n. o. - Centrum 

pre obnovu rodiny
Naše "MY"         256,00 € Košice 12.12. - 24.12.2010 48

Projekt Centra pre obnovu rodiny Dorka je zameraný 

na rodiny, ktoré sa z mnohých dôvodov ocitli v 

krízových zariadeniach. Keďţe riešia základné 

existenčné otázky, nemajú finančný priestor na 

zaobstaranie vlastných fotoalbumov, do ktorých by 

mohli zbierať útrţky cennej rodinnej histórie. Sociálni 

pracovníci z Centra Dorka by chceli od kaţdej rodiny 

získať pár fotografií a zaloţiť im fotoalbumy, ktoré by 

im slávnostne odovzdali na oslave vianočných 

sviatkov.

146-DV
Mgr. Renáta 

Minarovičová
Plamienok           95,00 € Pezinok 13.12. - 23.12.2010 od 10 do 60

Projekt s názvom Plamienok myslí na ľudí bez 

domova, pre ktorých sú Vianoce smutným časom, 

keďţe ich nemôţu stráviť v teple domova a v kruhu 

blízkych. V meste Pezinok je okolo 60 bezdomovcov, 

deviati prespávajú v Nocľahárni a ostatní ţiaľ na ulici. 

Pani Minarovičová spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 

vytvoria v adventnom období stromček prianí, kde si 

budú môcť ľudia bez domova navzájom zaţelať niečo 

pekné. Tým, ktorý prejavia záujem, pomôţu napísať 

vianočný pozdrav svojim blízkym, s ktorými stratili 

kontakt. 23.12. uvaria spoločne vianočnú kapustnicu a 

odovzdajú si vianočné priania zo stromčeka.

147-DV Petra Fekiačová Majkine Vianoce           90,00 € Divín 16.12. - 22.12.2010 1

Petra  by chcela urobiť radosť svojej spoluţiačke 

Majke, ktorá ţije v detskom domove a nemá toľko 

lásky a porozumenia ako jej rovesníci. Majke by 

chcela pomôcť kúpiť oblečenie a topánky na maturitu, 

pretoţe na to rozpočet domova nestačí.
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148-DV
Evanjelický a.v. 

cirkevný zbor Tisovec
Ochutnajte Vianoce         120,00 € Tisovec 13.12 - 23.12.2010

10 rodín + 15 

organizátorov

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Tisovec pôsobí v 

regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Chce 

pomôcť 10 rodinám podľa výberu v zlej sociálnej 

situácii a majú viacero maloletých detí. Pre vybrané 

rodiny pripravia členovia zboru potravinové balíčky so 

základnými potravinami a vianočným pečivom.

151-DV
TSC a OR SZZP 

Prievidza
Rozdávajme lásku         500,00 € Prievidza 28. 12. 2010 100

Terénno-sociálne centrum a Okresná rada 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Prievidzi 

usporiada 2. ročník vianočného posedenia pre 

občanov ŤZP, ktorí sú osamelí a v zlej finančnej 

situácii. Chcú ich vytiahnuť z ulity domovov, pomôcť 

im pri odstraňovaní duševných bariér a to spoločným 

celodenným vianočným posedením s občerstvením a 

kultúrnym programom

156-DV Donovalová Mária
"Jeţiško, naozaj je to pre 

nás?"
          50,00 € Králiky 14.12. - 22.12.2010 2

Pani Mária je na invalidnom dôchodku a hoci má 

sama zdravotné ťaţkosti a málo peňazí, rada by 

pomohla dvom dievčatkám, ktoré osobne pozná a 

ktorú pochádzajú z rodiny v hmotnej núdzi. Pre 

dievčatká by chcela kúpiť ruksak a lyţiarsku prilbu, 

pretoţe na tieto veci ich rodinný rozpočet nestačí.

157-DV Ondrej Oláh
"BEZSTAROSTNÉ 

VIANOCE"
        240,00 € Divín 24.12. - 31.12.2010 4

Pán Oláh by chcel cez vianočné sviatky materiálne i 

duchovne podporiť rodinu pani Anny, ktorá sama 

vychováva svojich troch synov, ţije z malého príjmu a 

peniaze jej často nevystačia ani na základné potreby. 

Pán Oláh túto rodinu podporuje, ako sa dá a na 

Vianoce by ich chcel pozvať do kruhu svojich 

blízkych, podeliť sa s nimi o čaro Vianoc, ponúknuť im 

vianočné pohostenie a s pomocou Nadácie Orange 

im zakúpiť darčeky a základné potraviny

158-DV Obec Vyšný Skálnik

Vianočné oblátky s 

receptom na chvíľu 

šťastia 4

        350,00 € Pošta Hrachovo 10.12. - 23.12.2010 34

Starostka obce Vyšný Skálnik spolu s dobrovoľníkmi 

chce aj tento rok umoţniť preţiť krásne sviatky svojim 

34 občanom- chorým, opusteným, občanom, vdovám 

a deťom v hmotnej núdzi. Spolu s dobrovoľníkmi 

nakúpia vianočné darčeky, upiecť pečivo a vianočné 

oblátky a v sále Kultúrneho domu všetkých privítať na 

vianočnej hostine s kultúrnym programom.
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159-DV OZ Svetielko nádeje "Mimo domu ale spolu"         350,00 € Banská Bystrica 18.12. - 24.12.2010 30

"Mimo domu ale spolu" je projekt OZ Svetielko 

nádeje, ktorý je určený pre deti trpiace na onkologické 

ochorenie. Cieľom je vniesť atmosféru Vianoc na 

detskú onkológiu rôznymi aktivitami. Spolu s 

dobrovoľníkmi a deťmi na oddelení postaviť vianočný 

stromček a ozdobiť ho. Zapojiť aj známe osobnosti zo 

športu, pripraviť štedrovečernú hostinu penziónom 

Boca, vyzdobiť jedáleň, zabaliť darčeky. Finančné 

prostriedky by sa pouţili na prípravu štedrej večere.

161-DV OZ MISIA MLADÝCH Vianoce na nezaplatenie         250,00 € Tvrdošín 20.12. - 22.12.2010 40

Skupinka mladých dobrovoľníkov z radov 

dobrovoľníckeho programu OZ Misia v rámci projektu 

"Vianoce na nezaplatenie" navštívi deti v Zariadení 

núdzového bývania v Dolnom Kubíne. Spolu s deťmi 

nacvičia program, ktorý predvedú na spoločnej štedrej 

večeri. Všetky deti dostanú vianočný darček - kúpanie 

v aquaparku Aquarelax Dolný Kubín. Do aktivít bude 

zapojená aj rodina matky s 5 deťmi, ktorá uţ opustila 

zariadenie. Finančné prostriedky budú pouţité na 

materiál na prípravu listov, vstupné a stravu.

164-DV Mgr. Júlia Bodorová
Pekné Vianoce pani 

Bukovinskej a jej deti
        360,00 € Ţilina 01.12. - 31.12.2010 5

Cieľom tohto projektu je pomôcť vdove, matke 4 detí, 

ktorá spolu s nimi ţije v starej drevenici na odľahlej 

terchovskej kopanici bez vody. Finančný príspevok by 

vyuţila na kúpu základných potravín na Vianoce, 

zimného oblečenia a doplnenie základného vybavenia 

do domácnosti.

168-DV Marian Košťál

BEZPEČNÁ CESTA V 

NOVEJ 

AUTOSEDAČKE

        246,00 € Stará Turá 10.12. - 30.12.2010 2

Projekt "Bezpečná jazda v novej autosedačke" má 

pomôcť prispieť k bezpečnému cestovaniu autom 

dvoch ťaţko zdravotne postihnutých detí s diagnózou 

DMO, ktoré  dvakrát do týţdňa navštevujú DSS 

DEMY v Trenčíne. Obidve deti majú problém s 

udrţaním stavby tela počas jazdy, preto by im 

zakúpenie špeciálnej autosedačky vo veľkej miere 

uľahčilo cestovanie. Finančné prostriedky od Nadácie 

Orange by boli pouţité na zakúpenie tejto 

autosedačky.

175-DV OZ Za dôstojný ţivot Detská radosť 600,00 € Lučenec 22.12. - 30.12.2010 12

Cieľom projektu Detská radosť je spríjemniť vianočné 

sviatky 12 deťom z Detského domova, Krízového 

strediska a Zariadení núdzového bývania v Lučenci, 

ktoré preţili týranie, zanedbávanie a zneuţívanie. V 

zariadeniach našli útočisko, no v novom domove ţijú 

skromne, bez rodičovskej lásky. Pobyt v detskom 

zimnom tábore pre ne bude nezabudnuteľným 

záţitkom. 
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177-DV Mgr. Jozef Hlavčo
Vianoce pre deti a 

rodičov bez domova
        700,00 € Ţilina 17.12. - 23.12.2010 20

Pre matky s deťmi, ktoré sú dočasne  ubytované v 

Krízovom centre ochrany a podpory obetí domáceho 

násilia v rodinách v meste Povaţská Bystrica je 

určený projekt "Vianoce pre deti a rodičov bez 

domova". Cieľom projektu je pripraviť matkám a ich 

deťom také Vianoce o akých sníva kaţdá rodina. 

Vianoce, ktoré prinesú pokoj, lásku a darčeky o 

ktorých snívajú nielen deti ale aj ich matky. Zapojiť ich 

do zdobenia vianočného stromčeka, pečenia koláčov 

a sladkostí aţ po prípravu štedrej večere a 

odovzdávanie darčekov.  Finančné prostriedky by boli 

pouţité na kúpu vianočného stromčeka, vianočnú 

výzdobu, suroviny na prípravu štedrej  večere a 

koláčov, darčeky pre matky a ich deti.  

178-DV Margaréta Ţigová Krajšie Vianoce         250,00 € Lovinobaňa 10.12. - 21.12.2010 10

Cieľom projektu "Krajšie Vianoce" je hmotná pomoc 

12-člennej rodine, ktorá ţije vo veľmi skromných 

pomeroch, no o svoje deti sa stará veľmi zodpovedne. 

Rodina dokáţe financovať beţné výdavky na stravu, 

oblečenie, či potreby do školy, no ďalšie výdavky im 

robia problém, preto im pani Margaréta  chce urobiť 

krajšie Vianoce a radosť zakúpením chladničky a 

niekoľkých základných potravín. Financie by boli 

pouţité na kúpu tejto chladničky a potravín.

179-DV Peter Ţigo Dvojitá radosť         250,00 € Lovinobaňa 10.12. - 21.12.2010 5

Zámerom pána Petra Ţiga je hmotne pomôcť         5-

člennej rodine, ktorá ţije vo veľmi skromných 

podmienkach. Pred rokom im choroba zobrala veľmi 

blízku osobu - starkú. O 9 mesiacov nato mali po prvý 

raz opäť dôvod na úsmev - narodili sa im dvojičky. 

Keďţe výdavky na dve bábätká sú dvojnásobné, aj 

vďaka  projektu "Dvojitá radosť" im pán Peter chce 

pomôcť zakúpením toho najdôleţitejšieho pre 

bábätká. Finančné prostriedky od Nadácie Orange by 

pouţil na kúpu mlieka, plienok a oblečenia.

183-DV Mgr. Iveta Svetíková Dobrý zrak pre Adama         100,00 € Nová Baňa 10.12. - 20.12.2010 1

Adam je ţiakom V. A. triedy Špeciálnej základnej 

školy pre ţiakov s telesným postihnutím v Novej Bani, 

ktorý má veľmi oslabený zrak a ktorému stará matka 

uţ 2 roky nie je schopná zabezpečiť okuliare. Preto sa 

jeho triedna učiteľka rozhodla pomocou projektu 

"Dobrý zrak pre Adama" skvalitniť mu ţivot práve 

kúpou okuliarov. Finančné prostriedky by boli pouţité 

na kúpu rámu a skiel.
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184-DV Mgr. Renáta Dunová
"Vianočný darček od 

anjela"
        300,00 € Košice 17.12. - 24.12.2010 20

Projekt "Vianočný darček od anjela" je určený pre 

mladých dospelých po skončení ústavnej 

starostlivosti, o ktorých rodina nemala záujem nie len 

počas ţivota v detskom domove, ale aj po ich 

odchode. Zámerom projektu je zapojiť všetkých 

mladých chlapcov a dievčatá z Centra DORKA n. o. 

aby si spolu vytvorili vlastné Vianoce: spoločne 

ozdobili vianočný stromček, spoločne pripravili štedrú 

večeru, po ktorej by  kaţdý jeden z nich bol niekomu 

anjelom, ktorý obdaruje náhodne niekoho druhého. 

Finančné prostriedky by boli pouţité na zakúpenie 

vianočných darčekov, zakúpenie potravín na prípravu 

Štedrej večere.

186-DV Ľubica Danechová

ROZBIME ŠTYRI 

STENY KAŢDODENNEJ 

REALITY

        700,00 € Podhorie 10.12. - 19.12.2010 50

Vianočné posedenie s vianočným programom a 

občerstvením pre 50 starých, chorých a bezvládnych 

občanov obce Podhorie ma byť realizované 

prostredníctvom projektu "ROZBIME ŠTYRI STENY 

KAŢDODENNEJ REALITY"  Zmyslom akcie je 

prepojenie všetkých generácií cez deti, mládeţ, 

dospelých aţ po tých, pre ktorých je tento projekt 

určený. Pre týchto ľudí bude stretnutie a posedenie v 

kruhu priateľov a známych v čase Vianoc nielen 

veľkou fyzickou, ale najmä duševnou posilou.  

Finančné prostriedky by boli pouţité na prípravu 

občerstvenia, darčeky a pozvánky, výzdobu, 

technické zabezpečenie programu a réţiu pri 

zabezpečení akcie.

188-DV OZ Lackovci Srdce na dlani III.         500,00 € Rajec do 20.12.2010 8

OZ Lackovci sa  okrem iného v spolupráci s domovmi 

sociálnych sluţieb snaţí pomáhať jednotlivcom či 

sociálne slabším rodinám finančnou a materiálnou 

pomocou. Práve v období Vianoc by prostredníctvom 

projektu "Srdce na dlani III" radi pomohli dvom 

rodinám, ktoré sú v neľahkej ţivotnej situácii. 

Finančné prostriedky by boli pouţité na kúpu 

sprchového panelu pre jednu z rodín, kúpu potravín, 

uhlia a vyplatenie inkasa.
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190-DV Mgr. Marta Regecová
"Nesplnené túţby sa 

plnia na Vianoce"
        250,00 € 

Spišská Nová 

Ves
10.12. - 30.12.2010 8

Cieľom projektu "Nesplnené túţby sa plnia na 

Vianoce" je obdarovať klientov ZPMP-DSS "Náš 

dom", ktorými sú mentálne postihnutí dospelí, ktorí 

nemajú dostatok finančných prostriedkov na 

zrealizovanie svojich túţob. Vďaka tomuto projektu by 

mohli mať na Štedrý večer bohato prestretý stôl, kde 

by spolu s vedením DSS strávili vianočné popoludnie 

a zároveň by im boli odovzdané darčeky. Finančné 

prostriedky by sa pouţili na kúpu zubnej protézy, 

mobilu, rádia, CD, hračiek a surovín na štedrú večeru.

193-DV
OZ MLÁDEŢ 21. 

storočia Bardejov

SNY SA MAJÚ PLNIŤ A 

NIE SNÍVAŤ
        500,00 € Bardejov 06.12. - 31.12.2010 71 aţ 1000

Zámerom OZ MLÁDEŢ 21. storočia Bardejov je v 

rámci projektu "SNY SA MAJÚ PLNIŤ NIE SNÍVAŤ" 

pripraviť pre klientov IZ KOR-GYM Hertník vianočnú 

akadémiu plnú radosti, úsmevu, dobrej nálady, 

bohatého programu, ktorý by pripravili deti a mládeţ z 

OZ. A tieţ by chceli pre klientov IZ KOR-GYM 

zrealizovať finančnú zbierku na vybraných základných 

a stredných školách, z ktorej vyzbierané prostriedky 

by odovzdali do rúk riaditeľovi IZ KOR-GYM práve 

počas vianočnej akadémie. Finančné prostriedky by 

boli pouţité na kancelárske potreby a materiál, 

prenájom kinosály, ozvučenie osvetlenie, výrobu kulís, 

cestovné náklady, dopravu a občerstvenie.

194-DV
Ing. Katarína 

Gumanová
Vianočné prekvapenie         400,00 € 

Vranov nad 

Topľou
15.12. - 29.12.2010 2

Pani Ing. Katarína Gumanová chce prostredníctvom 

projektu "Vianočné prekvapenie" pomôcť svojej 

kolegyni, ktorá pracuje ako učiteľka špeciálnej školy a 

ţije sama so svojím 2-ročným synom. Za pomoci 

rodičov sa osamostatnila a stará sa o chod celej 

domácnosti z jedného príjmu, takţe jej finančná 

situácia nie je priaznivá. Byt má zariadený skromne 

len s nevyhnutnými vecami a chýbajú jej základné 

spotrebiče. Finančné prostriedky od Nadácie Orange 

by boli pouţité na kúpu sporáka, mikrovlnnej rúry a 

vysávača.
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196-DV

Spojená škola 

Hanušovce nad 

Topľou

DEŇ AKO ZO SNA         200,00 € 
Hanušovce nad 

Topľou
20.12.2010 11

"Deň ako zo sna" je projekt určený 7 ţiakom 

Praktickej školy pri Spojenej škole v Hanušovciach 

nad Topľou s rôznym stupňom mentálneho 

postihnutia, ktorí pochádzajú z málo podnetného 

sociálneho prostredia. V rámci projektu by ţiaci 

navštívili Košice v predvianočnej atmosfére, cestovali 

by hromadnými dopravnými prostriedkami a prehliadli 

si kultúrne pamiatky. Finančné prostriedky by boli 

pouţité na cestovné, návštevu Dómu sv. Alţbety, 

stravu a nákup darčekov.

198-DV Katarína Franková

VIANOCE PRE 

STARKÝCH  NA 

O.D.CH.

        480,00 € Stará Bystrica 10.12. - 20.12.2010 40

Cieľom projektu "VIANOCE PRE STARKÝCH NA 

O.D.CH." je pomoc ľuďom dlhodobo hospitalizovaným 

na odd. dlhodobo chorých v NSP Čadca. Zväčša ide o 

starých ľudí s rôznymi chorobami, ktorí sú v mnohých 

prípadoch rodine na obtiaţ. Nejavia o nich záujem ani 

počas Vianoc. Aj keď to znie neuveriteľne pre týchto 

ľudí znamenajú Vianoce aj to, keď môţu leţať na 

čistej, suchej, rovnej a celistvej plachte a v čistej 

pyţame. Finančné prostriedky získané z tohto 

projektu by sa vyuţili na kúpu posteľnej bielizne, 

pyţám a vianočných dekorácií.

199-DV
Mgr. Ing. Emília 

Kšiňanová

Pre 6 párov rozţiarených 

detských očiek
        200,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
10.12. - 23.12.2010 6

Projektom "Pre 6 párov rozţiarených detských očiek" 

chce pani Mgr. Ing. Emília Kšiňanová pomôcť matke 6 

detí, ktorá ţije spolu so svojim druhom v 2-izbovom 

byte spolu s rodičmi druha. Pre túto rodinu by krásne 

Vianoce znamenali aj hojnosť ovocia, oblečenie pre 

najstaršieho a najmladšieho synčeka a darčeky pre 

ďalšie deti. Finančné prostriedky by boli pouţité na 

nákup potravín oblečenia a darčekov.

201-DV

HARMONI, n. o. 

Materské centrum 

"RUŢIČKA"

Natálka a jej prvé slovo - 

MAMA
        680,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou
06.12. - 27.12.2010 1

Natálka je milé ale zdravotne postihnuté dievčatko, 

ktoré ako jediné dieťa na Slovensku trpí nezvyčajnou 

diagnózou označenou Nevyváţená chromozómová 

aberácia diel 13. Má oneskorený vývin a hlavne 

nerozpoznáva. Pobyt v hyperbalickej komore v 

Trenčíne by jej pomohol naštartovať a oţiviť zaspaté 

bunky, pretoţe  pomocou tejto liečby by do tela 

dostala veľké mnoţstvo kyslíka.  Vďaka projektu 

"Natálka a jej prvé slovo MAMA" by uţ na Vianoce 

2010 mohla pod stromčekom vysloviť svoje prvé slovo 

mama. Finančné prostriedky by boli pouţité na terapiu 

v hyperbalickej komore.
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203-DV ZŠ Vajanského, Modra Odloţme starosti         150,00 € Modra 10.12. - 30.12.2010 30

Školská psychologička na ZŠ Vajanského v Modre sa 

pri práci s deťmi a ich rodičmi stretáva s mnohými 

ťaţkými osudmi. Deti pod vplyvom nepriaznivých 

rodinných podmienok zlyhávajú v škole. Cieľom 

projektu "Odloţme starosti" je aby počas najkrajších 

sviatkov v roku zaţili v poradni, v ktorej počas roka 

riešia svoje ťaţké situácie, atmosféru pohody, odniesli 

si domov vlastnoručne vyrobený darček a strávili 

spoločne chvíle s inými deťmi, ktoré majú podobné 

problémy. Finančné prostriedky by boli pouţité na 

výtvarný materiál a suroviny na vianočné pohostenie.

204-DV

Krajské poradenské 

centrum ZPMP v 

Prešovskom kraji, n. o.

Vianočný večierok         300,00 € 
Vranov nad 

Topľou
08.12. - 22.12.2010 57

"Sebaobhajcovia" je klub mladých ľudí  s mentálnym 

postihnutím vo Vranove nad Topľou, ktorí sa častokrát 

doţadujú okrem iného aj zábavy a kultúrnych 

záţitkov, ktorých sa nemôţu zúčastniť  z dôvodu ich 

mentálneho znevýhodnenia. Cieľom projektu 

"Vianočný večierok" je usporiadať pre nich Vianočný 

večierok, ktorého sa zúčastnia aj ich zdraví rovesníci 

a vďaka ktorému budú mať moţnosť zviditeľniť sa, 

ukázať, ţe aj oni sú tu, ţe aj oni sú súčasťou tejto 

spoločnosti. Finančné prostriedky by boli pouţité na 

prenájom priestorov, ozvučenie, večeru, občerstvenie, 

kvety a keramické sošky.

211-DV

LÚČ - Domov 

sociálnych sluţieb 

Šemša

Spoločné Vianoce         120,00 € Šemša 10.12 - 30.12.2010 55

Projekt "Spoločné Vianoce" umoţní predvianočné 

priateľské stretnutie klientov z LÚČ - DSS Šemša s 

klientmi z DSS Park Mládeţe Košice a DSS Amália 

Roţňava. Klienti z rôznych domovov, nemajú 

moţnosť stretávať sa, sú len výnimočné podujatia, 

kde sa stretnú a porozprávajú sa, preto posedenie s 

občerstvením a prechádzka vianočnými Košicami 

utuţí vzťah jednotlivých zariadení sociálnych sluţieb a 

ich klientov. Finančné prostriedky od Nadácie Orange 

budú pouţité na cestovné do Košíc.

212-DV
Bc. Patrícia Beníčková     

Bc. Peter Sádecký

Vianoce s vôňou 

domova
          70,00 € 

Ţilina      Malé 

Lednice
10.12. - 23.12.2010 20

Zámerom projektu "Vianoce s vôňou domova" je 

zorganizovať zbierku domácich vianočných koláčov a 

zadarmo ich distribuovať spolu s koledou ľuďom v 

obci Malé Lednice, ktorí sú starí, osamelí a na aktivitu 

ako pečenie uţ nemajú fyzické ani psychické sily a 

tieţ ľuďom, ktorí sú sociálne odkázaní. Aj vďaka 

tomuto projektu preţijú títo ľudia Vianoce s pocitom, 

ţe na nich niekto myslel a neboli sami. Finančné 

prostriedky by boli pouţité na baliaci materiál, pletené 

rukavice a čaj.
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213-DV Mgr. Jana Korušiaková U Maroška doma         200,00 € Prešov 1.12 - 21.12.2010 4

Maroško má 14 rokov a je viacnásobne ťaţko 

postihnutý a vyţaduje si 24-hodinovú starostlivosť. 

Jeho zdravotný stav mu neumoţňuje navštevovať 

školu a triedu, kde je zaradený. Je vzdelávaný v 

domácom prostredí. Jeho opatrovateľkou je mama, 

jeho otec pred dvoma rokmi stratil prácu. Projekt "U 

MAROŠKA DOMA" bez pomohol rodičom preklenúť 

ich ťaţkú finančnú situáciu a pomohol by im v 

utváraní a rozvíjaní sociálnych kontaktov s inými 

ľuďmi. Finančné prostriedky by boli pouţité na 

zakúpenie nákupných poukáţok.

217-DV Petra Sekeráková Solidarita         240,00 € Liptovský Mikuláš 18.12 - 22.12.2010 16

V projekte "Solidarita" je pomoc určená osamelým 

mamičkám a ich deťom. Na projekte sa bude podieľať 

asi 8 dobrovoľníčiek, ktoré pomôţu pre mamičky 

vytvoriť prostredie, kde sa budú cítiť výnimočné. 

Súčasťou je aj materiálna pomoc v podobe nákupu 

pre kaţdú rodinku. Cieľom nie je len ich pocit 

výnimočnosti a materiálna pomoc, ale hlavne prejav 

toho, ţe v čase Vianoc aj na nich niekomu záleţí. 

Finančné prostriedky by boli pouţité na nákup, 

občerstvenie a cukráreň.

220-DV Dajana Fekiačová Všetci chceme maľovať           40,00 € Divín 20.12 - 22.12.2010 15

Pani Dajana Fekiačová je vychovávateľkou v ŠKD pri 

ZŠ Divín okres Lučenec. Projektom "VŠETCI 

CHCEME MAĽOVAŤ" by chcela pre rómske deti na 

škole pripraviť prekvapenie v podobe výtvarného 

materiálu, ktorý by sa vyuţil v rámci výtvarnej činnosti. 

Vytvorila by sa tvorivá dielňa, kde by deti zuţitkovali 

svoj talent (kreslenie, maľovanie, výroba vianočných 

ozdôb). Finančné prostriedky by boli pouţité na kúpu 

výtvarného materiálu.

224-DV Ing. Ivana Fafráková
1 veľký dar pre 8 

šťastných tvárí
        250,00 € Henckovce 16.12 - 23.12.2010 8

Cieľom projektu "1 veľký dar pre 8 šťastných tvárí" je 

pomoc 8-člennej rodine, ktorá býva v neľahkých 

bytových podmienkach. Mama je na materskej 

dovolenke a otec je nezamestnaný. Ich príjem 

bohuţiaľ nepostačuje na zabezpečenie primeraných a 

zdravých podmienok pre deti. Vďaka tomuto projektu 

môţu preţiť Vianoce ako majú byť.  Finančné 

prostriedky od Nadácie Orange by sa pouţili na kúpu 

vianočného stromčeka a ozdôb, hračiek, plienok, 

oblečenia, hrncov, tanierov a surovín na prípravu 

štedrovečerného stola.
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225-DV
Slovenský Červený 

kríţ, územný spolok

Pomoc ţenám a deťom 

na ktorých je páchané 

domáce násilie

        350,00 € Trebišov 10.12 - 30.12.2010 25

Územný spolok Slovenský červený kríţ chce 

spríjemniť vianočné sviatky klientom zariadenia 

núdzového bývania a ich deťom, ktoré sa ocitli bez 

prístrešia a roky zaţívali týranie. Cieľovou skupinou 

sú ţeny- obete domáceho násilia, ktoré chcú 

pracovníci Červeného kríţa zaangaţovať do prípravy 

spoločnej večere a vianočného pečiva. Na záver roka 

ich chcú prekvapiť karnevalom pre deti.

226-DV
MUDr. Miroslava 

Fuňáková
Malá vianočná zmena           71,00 € Bratislava 10.12. - 15.12.2010 1

Pani Fuňáková predkladá projekt Malá vianočná 

zmena , ktorým by chcela pomôcť svojej dlhoročnej 

priateľke Slávke. Pani Slávka ţije v spoločnej 

domácnosti s chorou mamou, príkladne sa o ňu stará 

a zároveň pomáha svojej sestre so starostlivosťou o 

dieťa s detskou mozgovou obrnou. Sama trpí 

chronickými ochoreniami s nutnosťou celoţivotnej 

liečby. Pani Fuňáková spolu s manţelom pre ňu 

pripravila prekvapenie v podobe výletu do Bratislavy 

spojeným s návštevou vianočných trhov, galérie, 

múzea a divadla. Bývanie jej zabezpečia u seba 

doma. 

229-DV
OZ Odysea Mysle 

Slovensko
"Rozprávkové Vianoce"         450,00 € Komárno 13.12. - 20.12.2010 30

OZ Odysea Mysle sa zameralo na podporu           10 

osamelých matiek s deťmi a troch občanov, ktorí sa 

aktívne stretávajú na pôde zdruţenia a väčšina z nich 

sa nachádza v ťaţkej finančnej situácii. Pracovníci OZ 

s deťmi nacvičia divadelné predstavenie o čare 

Vianoc, s matkami pripravia vianočnú večeru, rozdajú 

si darčeky a spoločne tancom a spevom oslávia 

Vianoce.

232-DV
ZŠ s materskou školou 

Košeca
Hviezdička pre šťastie         250,00 € Košeca 22.11 - 17.12.2010 40

V blízkosti základnej školy Košeca sa nachádza 

stredisko ev. diakonie, kde sú umiestnení chorí, 

nevládni a opustení starí ľudia. Pre týchto ľudí by 

chceli ţiaci usporiadať program zloţený z vianočných 

kolied, básní, tancov a zároveň by ich chceli 

obdarovať vianočnými hviezdičkami pre šťastie.

234-DV Mária Filová Rodinné Vianoce         143,00 € Krompachy 21.12. - 22.12.2010 3

Pani Mária by rada pomohla svojej priateľke Marte, 

ktorú pozná uţ 10 rokov, no sama má nízky 

dôchodok, z ktorého sotva vyţije. Pani Marta 

vychováva sama dvoch synov. Bojuje s finančnými i 

zdravotnými problémami. Neoceniteľnou pomocou by 

pre ňu bol vianočný nákup potravín a malých 

praktických darčekov pod stromček.
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237-DV OZ NAPRAFORGÓ Vianoce  bez starostí         300,00 € Vrakúň 13.12. - 23.12.2010 15

Občianske zdruţenie NAPRAFORGÓ chce pomôcť 4 

rodinám z Vrakune, ktoré sa nachádzajú v hmotnej 

núdzi. Pre kaţdú rodinu pripravia potravinový balíček 

a pre deti uţitočné prekvapenia.

241-DV Matúš Tomáš
Dobrý spánok nielen na 

Vianoce
     1 896,00 € Dlhé Klčovo 10.12. - 24.12.2010 12

Cieľom projektu Dobrý spánok nielen na Vianoce je 

zabezpečiť chlapcom- klientom charitného domu pre 

mládeţ vo Vranove nad Topľou dobrý spánok na 

nových posteliach. Tie, ktoré pouţívajú, sú uţ dávno 

opotrebované. Pán Tomáš vykonával v charitnom 

dome dobrovoľnícke práce, postele sa snaţil opraviť, 

no neúspešne, preto vie, ţe nové budú pre chlapcov 

krásnym vianočným darom.

242-DV
Zariadenie sociálnych 

sluţieb v Tovarnom
Spoločné Vianoce v ZSS         130,00 € Tovarné 27.12. - 30.12.2010 80

V zariadení sociálnych sluţieb v Továrnom ţije 

väčšina klientov celoročne, len malá časť odchádza 

na sviatky k rodine. Pre týchto ľudí sú sviatky 

obdobím plným smútku, ktorý by chceli pracovníci 

zariadenia zmierniť pripravením vianočného 

posedenia pod jedličkou a nacvičením spoločného 

kultúrneho programu s názvom Betlemovci

243-DV Miroslava Töröková

Vianoce, ako chvíľa keď 

nazbierajú deti a 

osamelá matka sily a 

nádej do ďalšieho 

zápasu o preţitie

        520,00 € Košice-Barca 12.12. - 30.12.2010 8

Miroslava Töröková by chcela pre osemčlennú rodinu 

zabezpečiť Vianoce, cez ktoré by si aspoň na chvíľu 

vydýchli a načerpali novú silu do zápasu o preţitie. 

Ide o rodinu osamelej matky s ôsmymi deťmi, 

najstarší má diagnostikovanú leukémiu, dve deti sú v 

krízovom centre. Miroslava navrhuje zakúpenie 

notebooku pre chorého Michala, ktorý práve nastúpil 

na VŠ a počítač nevyhnutne potrebuje. Pre rodinu by 

ďalej zakúpila jedlo na štedrú večeru a nevyhnutné 

ošatenie.

244-DV

Slovenský Červený 

kríţ Územný spolok 

SPIŠ

Krajšie Vianoce pre 

všetkých
        550,00 € 

Spišská Nová 

Ves
13.12. - 24.12.2010 9 rodín

Slovenský Červený kríţ vďaka projektu "Krajšie 

Vianoce pre všetkých" deviatim sociálne odkázaným 

rodinám doručí malé darčeky, základné potraviny, 

ovocie a hygienické potreby. Zároveň zorganizuje pre 

ľudí bez domova a osamelo ţijúcich ľudí posedenie 

pri vianočnej kapustnici a stromčeku s malými 

darčekmi a kultúrnym programom.

245-DV ORIS SLOVAKIA o. z.
VIANOCE-TRADIČNE 

AJ NETRADIČNE
        300,00 € Piešťany 13.12. - 29.12.2010 40

Cez projekt "Vianoce - tradične aj netradične" 

občianske zdruţenie ORBIS SLOVAKIA spríjemni 

predvianočné obdobie obyvateľom DD a DDS vo 

Vrbovom. Cez tvorivé aktivity, v ktorých budú 

pokračovať aj celé zimné obdobie sa budú môcť 

obyvatelia týchto zariadení sebarealizovať. Zároveň 

sa tým pomôţe personálu pri zabezpečovaní aktivít.
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246-DV Elena Kulichová Projekt pre dve sestry         340,00 € Prievidza 20.12. - 31.12.2010 2

"Projekt pre dve sestry" je názov projektu, vďaka 

ktorému budú môcť stráviť dve školopovinné sestry, 

ktoré prišli o oboch rodičov, vianočný pobyt na 

horách. Budú môcť pookriať v krásnej prírode a 

načerpať sily do ďalšieho ťaţkého školského roka.

248-DV
Inštitút Krista 

Veľkňaza
Vianoce v IKV         100,00 € Ţakovce 10.12. - 30.12.2010 220

Inštitút Krista Veľkňaza je organizácia, ktorá svojou 

činnosťou pomáha chorým, postihnutým, 

bezdomovcom, sirotám, deťom z rozvrátených rodín, 

slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to 

potrebujú. Vďaka projektu "Vianoce v IKV" sa zakúpia 

darčeky a vianočná výzdoba pre týchto 220 ľudí a 

budú môcť preţiť pokojné sviatky.

250-DV Miška Šajdáková Úsmev cez slzy         220,00 € Púchov 14.12 - 26.12.2010 1

Projekt "Úsmev cez slzy" sa snaţí spríjemniť Vianoce 

deťom  z DSS v Nosiciach, o kotné sa počas roka 

starajú vychovávatelia a niektoré z nich nenavštívi 

rodina ani počas týchto sviatkov. Preto pripravia 

slávnostnú predvianočnú výzdobu, ozdobia stromček, 

zabezpečia darčeky pre deti a oblečenie pre anjelov a 

deda Mráza, aby vyčarili úsmev na tvárach všetkých 

detí z tohto ústavu.

253-DV

Diecézna charita 

Banská Bystrica, Dom 

pre núdznych

Teplé darčeky         500,00 € Banská Bystrica 24.12 - 31.12.2010 60

Dom pre núdznych, ktorý je predkladateľom projektu 

"Teplé darčeky", je zariadenie poskytujúce sociálne 

sluţby ľuďom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo hmotnej 

núdzi, najmä ľuďom bez domova. Cez tento projekt sa 

snaţia spríjemniť ťaţké chvíle na ulici. Všetci klienti 

dostanú teplé doplnky oblečenia (čiapky, rukavice, 

spodky, ...) a budú sa môcť zúčastniť aj sviatočných 

hodov.

254-DV Mgr. Eva Michalíková
„Deti pre starých 

rodičov..."
          60,00 € Detva 13.12 - 17.12.2010 50

Deti zo špeciálnej triedy v Hriňovej sa rozhodli, ţe 

svojimi výrobkami z dreva, papiera, korálok či drôtu, 

ktoré vytvoria na výtvarnej výchove a pracovnom 

vyučovaní, potešia obyvateľov neďalekého domova 

dôchodcov v rámci projektu "Deti pre starých 

rodičov...". Súčasťou projektu bude aj predvianočné 

posedenie.

257-DV
PhDr. Jana 

Micháliková

„Niekto sa nevie tešiť z 

prepychu, iný sa váţi aj 

to obyčajné..."

          70,00 € Detva 10.12.2010 1

"Niekto sa nevie tešiť z prepychu, iný si váţi aj to 

obyčajné..." je názov projektu vystihujúci situáciu 

chlapca, o ktorého sa stará len dedo. Chlapec sa 

snaţí bojovať s nepriazňou osudu, venuje sa športom 

a učí sa aj variť, aby bol nápomocný dedovi. Výdavky 

tejto domácnosti prevyšujú príjem, preto vďaka 

projektu bude zakúpené potrebné a uţitočné zimné 

oblečenie pre chlapca.
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258-DV
PhDr. Jana 

Micháliková

„Nemôţeme si dovoliť 

značkové veci, no 

musím deti obliecť..."

        200,00 € Detva 22.12.2010 3

Rodine s dvoma deťmi zomrel otec, čo okrem osobnej 

tragédie veľmi zhoršilo finančnú situáciu. "Nemôţem 

si dovoliť značkové veci, no obliecť deti musím..." sú 

slová matky a zároveň aj názov projektu, vďaka 

ktorému bude obom deťom zakúpené zimné 

oblečenie a zabezpečený skromný príspevok na 

prípravu štedrej večere.

259-DV
PhDr. Jana 

Micháliková

„Som šťastná, ţe ich 

mám..."
        200,00 € Detva 21.12.2010 3

Projekt "Som šťastná, ţe ich mám..." podporí mamu s 

onkologicky chorou dcérkou a mladším synom v ich 

ťaţkej situácií. Vďaka projektu sa deti budú môcť ísť 

pozrieť do väčšieho mesta, nasať tam radosť z 

predvianočnej atmosféry a zaţiť príjemný deň a ich 

mamina bude aspoň túto chvíľu môcť relaxovať a 

odpočívať, aby načerpala energiu do ďalšieho "boja" 

za celú rodinu.

260-DV Petra Suchárová Pomôţ človeku v núdzi         250,00 € Beluša 14.12 - 26.12.2010 1

Pani Petra býva hneď vo vedľajšej ulici s človekom, 

ktorý sa nepohodol so svojou rodinou a tak ostal 

úplne sám, opustený. Je na invalidnom dôchodku, 

ktorý mu nestačí na zabezpečenie základných 

ţivotných istôt, preto v zime častokrát mrzne, lebo si 

nemá čím prikúriť a niekedy nemá ani na zakúpenie 

základných potravín. Je odkázaný len na pomoc 

susedov a známych.

265-DV

Folklórny súbor 

Rabonka pri ZŠ s MŠ 

Čeľadice

Nesieme Vám vianočnú 

pohodu
        159,00 € Čeľadice 19.12.2010 36

Folklórny súbor Rabonka prichystá vianočný program 

pre starších, osamelých a sociálne znevýhodnených 

ľudí. Chceli by im to predviesť v poslednú adventnú 

nedeľu počas slávnostného zaţínania vianočného 

stromčeka. V chránených dielňach pripravia malé 

darčeky pre týchto ľudí, ako napríklad medovníky, 

vianočné pozdravy a anjelikov. Budú chodiť aj za 

imobilnými občanmi, aby im svojim spevom spríjemnili 

chvíle a priniesli dobrú náladu.

267-DV Martina Puškášová Vianočný detský úsmev         180,00 € Ochtiná 17.12.2010 45

Vianoce sú časom pokoja a radosti, a práve preto sa 

pani Martina Puškášová rozhodla vyjadriť vďaku 

deťom z MŠ a ZŠ Ochtiná, ktoré po celý rok 

dobrovoľné pomáhajú pri charitatívnych aktivitách 

obce. Rada by im spravila radosť malým 

občerstvením a drobným darčekom.
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268-DV
PaedDr. Iveta 

Kolcúnová
Dvaja bratia a Vianoce         200,00 € Budimír 24.12 - 29.12.2010 2

Projektom Darujte Vianoce by chcela pani Kolcúnová 

pomôcť dvom chlapcov, bratom, ktorí sa nie vlastným 

pričinením dostali do hmotnej núdze. Jeden z bratov 

je jej ţiak uţ tri roky a pri kaţdom pohľade naňho je jej 

ľúto, ţe taký pekný chlapec s modrými očami má na 

sebe stále to isté. Sú polosirotami, no ich matka im 

nezvláda zabezpečiť viac ako základné potreby. Preto 

by ich chcela pani Kolcúnová potešiť hračkami, 

návštevou kina a oblečením podľa vlastného výberu.

269-DV Ivana Albertová Bezstarostné Vianoce         120,00 € Hrnčiarska Ves 20.12 - 24.12.2010 4

Pani Ivana sa rozhodla pomôcť rodine, ktorá uţ dva 

roky nepocítila, čo sú Vianoce. Matka s troma deťmi 

ostala sama, bez pomoci otca a najviac ju trápi, keď 

sa deti na Vianoce tvária, ţe je všetko v poriadku a pri 

tom im tečú slzy po tvári. Pani Ivana by im chcela 

pripraviť večeru a kaţdému dieťaťu kúpiť jeden 

darček.

271-DV
PaedDr. Monika 

Šulovská
Vôňa Vianoc         256,00 € Krajné 20.12 - 22.12.2010 74

74 ţiakov s mentálnym a telesným postihnutím 

preţije, vďaka pani Šulovskej, v škole 3 netradičné dni 

so všetkými vianočnými tradíciami. Deti sa naučia 

nielen dary prijímať, ale aj obdarúvať ľudí vo svojej 

blízkosti. Tým, ţe sa aktívne zapoja do vianočnej 

prípravy, odnesú si cenné skúsenosti aj do svojho 

domova.

272-DV

Zariadenie pre 

seniorov a denný 

stacionár

Aj seniori vedia darovať 

Vianoce
        146,00 € Kolárovo 13.12 - 23.12.2010 100

Prípravou pohostenia a vianočným gulášom by chceli 

obyvatelia a zamestnanci Zariadenia pre seniorov a 

denný stacionár v Kolárove spríjemniť vianočné 

sviatky ostatným zdravotne a sociálne odkázaným 

ľuďom v meste. Týmto spôsobom by chceli 

odstraňovať segregáciu ľudí v komunite a 

zamestnanci by chceli dať pocítiť svojim klientom, ţe 

sú uţitoční a potrební.

274-DV
Verejná kniţnica 

Michala Rešetku
Svet stále lásku má         370,00 € Trenčín 10.12.2010 30

Verejná kniţnica v Trenčíne si tradične pripravila pre 

deti z detského domova Lastovička a ich kamarátov 

podujatie Svet lásku má. Ich snahou je spríjemniť 

deťom vianočný čas. Okrem zdobenia vianočného 

stromčeka, tradičnej kapustnice a vianočných 

prekvapení na deti čaká predstavenie Príbehu Vianoc 

v podaní detí z dramatického odboru ZUŠ v Trenčíne.
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279-DV
Základná škola 

Kladzany

Samota, to nie je len 

šesť hlások
        279,00 € Kladzany 14.12 - 18.12.2010 25

Hlavnou myšlienkou projektu Základnej školy 

Kladzany je spomenúť si na tých, ktorí sú počas 

celého roka sami, aj v tie najkrajšie sviatky- Vianoce. 

Tento čas chcú deti spríjemniť 23 dôchodcom, ktorí 

sú úplne sami. V tvorivých dielňach im pripravia 

drobné darčeky, upečú jednoduché vianočné pečivo a 

nakoniec pozvú osamelých ľudí na predvianočné 

posedenie, kde im predvedú aj krátky kultúrny 

program. Na záver posedenia si spolu pochutnajú na 

pečive a zaspievajú vianočné koledy.

283-DV Edita Rigová Potešme v čas Vianoc         200,00 € Alekšince 20.12 - 30.12.2010 4

Pani Rigová sa rozhodla pomôcť rodine s dvoma 

deťmi, no nie v ľahkej situácii. Od apríla leţí dcéra 

rodičov v nemocnici v Bratislave na onkologickom 

oddelení, vo váţnom stave a tak musela celá rodina 

podriadiť ţivot tomuto trápeniu. Matka zotrváva pri 

dcére a otec sa stará popri práci o syna. Ich 

kaţdodenným strastiam nepomáha zlá finančná 

situácia, preto by im chcela pani Rigová pomôcť 

vianočným nákupom, nakúpením darčekov a tieţ 

zabezpečiť peniaze na cestovné, aby mohla byť 

rodina na Štedrý deň spolu.

284-DV Edita Rigová
Vykúzlime čarovné 

Vianoce deťom
          50,00 € Alekšince 20.12 - 24.12.2010 24

Deti zo znevýhodnených rodín budú v rámci projektu 

terénnej sociálnej pracovníčky pani Rigovej 

obdarované vianočnými dobrotami, ktorými si osladia 

Štedrý deň.

290-DV Ivana Jacková Vianoce v blízkosti detí         531,00 € Liptovské Sliače 23.12 - 30.12.2010 3

Projektom Vianoce v blízkosti detí by chcela pani 

Jacková s ďalšími priateľmi sprostredkovať stretnutie 

rodičov s deťmi, ktoré mali od malička v pestúnskej 

starostlivosti. Deti im boli odobraté v marci 2010 na 

základe istého udania a deti boli prevezené do 

Detského mestečka v Zlatovciach. Pestúnsky rodičia 

chodia deti pravidelne navštevovať, cestovanie 200 

km tam a späť spolu s výdavkami na súdoch ich 

úplne finančne i psychicky zruinovali. Pani jacková im 

chce splniť túţby byť na Vianoce s deťmi, ktoré 

nadovšetko ľúbia.

291-DV
Mgr. Monika 

Gerčáková
Radosť a úsmev         100,00 € Vitanová 1.12 - 22.12.2010

Pani učiteľka Gerčáková so svojimi ţiakmi sa chystajú 

opusteným a starým ľuďom v Dome Cahritas Sv. 

Františka v Trstenej darovať medovníkové srdiečka, 

vianočné pozdravy a potešiť ich svojou prítomnosťou, 

pesničkami a básničkami. Ide o ľudí bez rodinného 

zázemia a sociálnych kontaktov, pričom mnohí sú v 

terminálnom štádiu svojho ţivota.



Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto

Časový 

harmonogram

Pre koľko ľudí je 

projekt určený
Anotácia

292-DV
OZ Materské centrum 

Pramienok

Vianočná odmena za 

statočnosť
     1 075,00 € Liptovské Sliače 10.12 - 23.12.2010 43

43 ţiakov základnej a materskej školy z obce 

Liptovské Sliače, pocházajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ţijúcich v hmotnej 

núdzi, bude vďaka OZ Materské centrum Plamienok a 

Nadácii Orange obdarovaných školskými potrebami, 

oblečením, knihami a hračkami. Za podmienky, do 

ktorých sa narodilli nemôţu a majú právo na rovnaké 

podmienky, aké majú ich spoluţiaci so s dobrým 

sociálnym zázemím.

295-DV Mgr. Lucia Gregáňová Rozdávať je úţasné         700,00 € Banská Štiavnica december 2010 60

Mgr. Greňáková má v triede, kde učí, deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, preto by rada pomohla 4 

rodinám a to finančným príspevkom na nákup 

zimného oblečenia, potravín, vianočného stromčeka a 

darčekovov pre deti.

298-DV
Obec Rimavské 

Zaluţany

Darované Vianoce pre 

tých, ktorým nebolo 

dopriate

        200,00 € Rimavská Baňa 10.12 - 24.12.2010 4

Starostka obce Rimavské Zaluţany sa rozhodla 

vyčariť úsmej na tvárach štvorčlennej rodiny, ktorá sa 

nachádza v hmotnej núdzi a nedokáţe deťom 

zabezpečiť Vianoce so všetkým, čo k tomu patrí. 

Obaja rodičia sú nezamestnaní a dvom 

školopovinným deťom sotva z príjmu uhradia 

základné ţivotné potreby. Rodine pomôţe nákup 

školských potrieb, teplého oblečenia, darčekov a 

surovín na prípravu vianočnej večere.

299-DV
Obec Rimavské 

Zaluţany

Vianoce pre chorľavú 

Vanessku
        150,00 € Rimavská Baňa 10.12 - 24.12.2010 2

Obec Rimavské Zaluţany na čele so starostkou sa 

rozhodla skrášliť Vianoce slobodnej mamičky s 

dcérkou. Mamička ţial nemôţe pracovať, pretoţe 

päťročná dcérka je dlhodobo chorá a vyţaduje 

celodennú starostlivosť. Na úţitok jej padne výpomoc 

s nákupom surovín na štedrovečernú hostinu a 

teplého oblečenia.

300-DV Jiřina Stripajová Sestra           75,00 € Roţňava 5.12. - 25.12.2010 14

Pani Stripajová s dobrovoľníckou skupinou Srdiečko 

predkladá projekt so zámerom pomôcť 10 deťom v 

Krízovom centre zaţiť krásne Vianoce. Tieto deti 

čakajú na rozhodnutie súdu o umiestnení buď späť do 

rodiny alebo do detského domova. Tieto deti treba 

naučiť základné návyky, nakúpiť im oblečenie, keďţe 

boli celé detstvo zanedbávané. Deti budú vyrábať 

vianočné pozdravy pre svojich rodičov, piecť 

medovníčky, zdobiť stromček a spoločne s pani 

Stripajovou sa vyberú do cukrárne.
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302-DV Alexander Somju Výnimočný deň         138,00 € Košice 13.12. - 22.12.2010 6

"Výnimočný deň" je názov projektu, prostredníctvom 

ktorého chce pán Alexander spolu so svojou 

manţelkou pripraviť dve výnimočné popoludnia pre 

mladú matku, ktorá ţije so svojimi piatimi deťmi v 

krízovom centre. Vďaka tomuto projektu im chcú 

pripraviť rodinnú vianočnú atmosféru, kde nebude 

chýbať vianočné jedlo, koláče a darčeky. A tieţ 

darovať im lístky do kina, do ktorého by za beţných 

okolností ísť nemohli. Finančné prostriedky budú 

pouţité na kúpu surovín na prípravu štedrej večere, 

lístky do kina,  darčeky, fotografie a vianočnú 

výzdobu.

304-DV Mgr. Martin Mekel

Bacht, 

sascipen...Šťastie, 

zdravie...vinšujeme vám

        500,00 € Čičava 10.12. - 30.12.2010 400

Projekt "Bacht, sascipen... Šťastie, 

zdravie...vinšujeme vám" je určený pre obyvateľov 4 

obcí okresu Vranov nad Topľou. Ide o projekt 

spoločne stráveného "štedrého dňa". Doteraz poznali 

"Štedrý deň" iba v rodine, kde ho strávia aj tento rok, 

ale zaţijú ho aj o pár dní neskôr netradične - celé 

spoločenstvo pospolu. Finančné prostriedky od 

Nadácie Orange budú pouţité na stravu a cestovné.

305-DV Ing. Anna Kapitanová
Vianočný pozdrav deťom 

z neba
        320,00 € Michalovce 20.12. - 23.12.2010 6

V jednom rodinnom dome ţijú v skromných pomeroch 

rodiny dvoch bratov.  V týchto rodinách panuje 

smútok a ţiaľ, nakoľko obe prišli v krátkom období o 

svoje mamy a zároveň manţelky. Cieľom projektu 

"Vianočný pozdrav deťom z neba" je aspoň trošku 

spríjemniť deťom Vianoce.  Kúpiť im darčeky, napiecť 

vianočné dobroty, prichystať štedrovečernú večeru a 

navštíviť túto rodinu, aby sa vyplnilo prázdno ktoré 

zostalo nielen po dvoch mamkách, ale aj synovi a 

starých rodičoch, ktorí uţ tieţ neţijú. Finančné 

prostriedky budú pouţité na kúpu darčekov, a surovín 

na prípravu štedrej večere.

309-DV Hana Šipošová

Šťastné a veselé 

Vianoce pre tých, ktorí v 

ţivote nemali veľa 

šťastia

          70,00 € Hviezdoslavov 15.12. - 03.01.2010 1

Pán Ján je od narodenia telesne postihnutý, trpí 

mozgovou obrnou, ţije sám bez príbuzných, ktorí sa 

mu obrátili chrbtom. Cieľom projektu "Šťastné a 

veselé Vianoce pre tých, ktorí v ţivote nemali veľa 

šťastia" je to, aby pán Ján nemusel preţiť vianočné 

sviatky osamote a tieţ mu zabezpečiť vhodnú zimnú 

obuv, ktorá mu pomôţe s chôdzou s ktorou máva v 

zime problémy. Finančné prostriedky od Nadácie 

Orange by boli pouţité na kúpu zimných topánok.
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310-DV
PaedDr. Adriána 

Škrková

Kroky k detským 

srdiečkam
        480,00 € Rabča 17.12.2010 46

Deti z divadelného súboru Faust a margarétky pod 

vedením PaedDr. Škrkovej pripravujú pre deti z 

Detského domova v Močenku divadelné predstavenie 

pri príleţitosti Vianoc, aby tak priniesli radosť do 

opustených detských srdiečok. Divadelný program 

obohatia o spoločnú prípravu vianočnej kapustnice.

311-DV Ivana Miláčková Vianoce pre všetkých         350,00 € Ruţomberok 22.12. - 27.12.2010 60

Komunita Sant Egidio pôsobiaca v Bratislave by rada 

pripravila pre ľudí bez domova Vianoce v podobe 

vianočného obeda, uţitočných darčekov a hlavne 

priateľského stretnutia plného rozhovorov, aby nasali 

vianočnú atmosféru.

313-DV Milan Uličný
VIANOČNÉ TVORIVÉ 

DIELNE
        500,00 € Smrečany 11.12. - 30.12.2010 50

Manţelka pána Uličného pracuje ako asistentka 

pedagóga v špeciálnej základnej škole. Obaja vedia, 

aké ťaţkosti musia prekonávať rodiny s deťmi s 

mentálnym postihom. Pán Uličný by preto rád 

zorganizoval predvianočné stretnutie pre súčasných i 

bývalých ţiakov Špeciálnej školy v Liptovskom 

Mikuláši. Bolo by to stretnutie detí a ich rodičov s 

hudobným programom, občerstvením a darčekmi v 

podobe fit-lopty, ktorá je v rodine s deťmi s 

Dawnovým syndrómom, autizmom či viacnásobným 

postihnutím nadmieru potrebná.

314-DV Zuzana Batoryová
Vianoce pre matky s 

deťmi
        480,00 € Nálepkovo 18.12. - 24.12.2010 67

Cieľom projektu Zuzany Batoryovej je vytvoriť 

osamelým matkám s deťmi v krízovom centre 

vianočnú atmosféru s darčekmi a štedrou večerou. Do 

vianočných príprav budú zaangaţované aj samotné 

mamičky, ktoré absolvujú aj jeden spoločný výlet do 

mesta bez detí, aby sa mohli venovať aspoň chvíľu 

len samé sebe.

315-DV

PIONIER, Slovenská 

rada - Okresná rada 

Trnava

Anjelské Vianoce v vo 

Vysokých Tatrách
        200,00 € Trnava 26.12. - 30.12.2010 6

Projekt organizácie Pionier, ktorá zdruţuje 

dobrovoľníkov venujúcich sa vo voľnom čase práci s 

deťmi, je určený 6 deťom z Detského domova 

OPORA. Deti absolvujú v predvianočnom čase 

čarovný výlet do Tatranskej Lomnice, naučia sa 

lyţovať a uţijú si krásy zimnej tatranskej prírody.

316-DV ZŠ na ul. A. Stodolu
Snehulienka Julinka a 

sedem trpaslíkov
        250,00 € Martin 10.12. - 30.12.2010 38

OZ Zdruţenie rodičov pri ZŠ A. Stodolu pripravilo 

projekt pre telesne postihnutú Julinku, ktorá by 

nevyhnutne potrebovala rastúcu stoličku a stôl, ktoré 

jej pomôţu prekonať bariéry na vyučovaní. Zároveň 

naplánovali vianočnú besiedku pre všetkých ţiakov 

nultého ročníka, ktorý navštevuje okrem Julinky aj 

ďalší integrovaný ţiak s Dawnovým syndrómom
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317-DV Bc. Martina Kuţmová
Hľadajme nové cesty k 

ľudom
        150,00 € Stráţske 21.12. - 23.12.2010 20 rodín

Cieľovou skupinou projektu budú rómske rodiny v 

lokalite Stráţské, ktoré sa snaţia prekonať skromné 

podmienky. BC. Kuţmová nakúpi pre rodiny 

hygienické potreby, sladkosti a ovocie a navštívi 

rodiny osobne v sprievode terénnej pracovníčky.

320-DV Miroslav Bartoš Aj oni chcú mať Vianoce         100,00 € Veľký Krtíš 14.12. - 23.12.2010 40

Zdruţenie rómskych občanov plánuje usporiadať malé 

kultúrne a spoločenské podujatie pre deti zo sociálne 

slabých rodín z Veľkého Krtíša. Spev, tanec, koledy 

určite potešia ich rodičov a deti budú odmenené 

sladkým vianočným balíčkom.

322-DV Peter Babinčák
"Vianoce so sv. 

Štefanom"
        240,00 € Sečovce 24.12. - 05.01.2010 6

Cieľom projektu je spríjemniť vianočné prázdniny 

deťom z Centra pre obnovu rodiny v Košiciach. 32 

detí, ktoré sa nachádzajú v ťaţkej ţivotnej situácii tak 

strávi príjemný čas v zimnom tábore.

325-DV
Súkromné centrum 

voľného času LAURA

VZDELÁVANÍM 

VYCHOVÁVAŤ A BYŤ 

DAROM PRE 

DRUHÝCH

        200,00 € Dolný Kubín
November - 

december 2010
1

Pani Eva je matka 7 detí, 3 synov a 4 dcér, ktoré má v 

pestúnskej starostlivosti. Kvôli najmladšiemu synovi 

odišla z práce, aby mu pomohla dostať sa z drogovej 

závislosti. Začala aj študovať na vysokej škole a 

poskytuje domov mladým ľuďom v núdzi. Pracuje ako 

dobrovoľníčka a jej príjmy sú minimálne. 

Spolupracovníčky z centra Laura by jej radi pomohli s 

úhradou školného, aby sa aj ďalej mohla vzdelávať a 

potom pomáhať núdznym.

328-DV Viera Kucová Vianoce v Nádeji         300,00 € Ostrá Lúka 10.12. - 30.12.2010 22

V útulku Nádej pre ľudí bez domova vo Zvolene je 22 

ľudí. Aj oni si pár dní v roku zaslúţia dobre sa najesť a 

dostať darček. Snaţia sa nespadnúť na úplné dno a 

chcú sa vrátiť do beţného ţivota, majú svoje potreby 

a túţby. Jednou z ich túţob je stráviť Vianoce 

vianočne.

329-DV Občianske zdruţenie
Vianoce v Krajine 

zázrakov
        200,00 € Martin 10.12. - 30.12.2010 30

Projekt Vianoce v Krajine zázrakov  prináša chorým 

deťom úsmev na tvár za pomoci zdravých detí. 

Deťom pripútaným na lôţko budú dobrovoľníci 

pravidelne čítať rozprávky a vytvárať rôzne mini 

divadielka, aby im tak spríjemnili vianočný čas 

strávený v nemocnici.

331-DV
Mgr. Erika 

Števuliaková

Hoci je zem zaľudnená, 

cítim sa osamotený
          50,00 € Liesek 10.- 21.12.2010 neuvedené

Prváčikovia z Domu Charitas Sv. Františka z Assisi 

nacvičia muzikál, ktorým na Vianoce prídu potešiť 

seniorov a vozíčkarov z obce Čimhová. Obdarujú ich 

aj vlastnoručne vyrobenými ikebanami a dreveným 

betlehemom. 

332-DV OZ Úspešný ţivot Vianoce 2010         230,00 € Lučenec 13.12.- 15.12.2010 10

Občianske zdruţenie chce zabezpečiť rómskym 

deťom vianočné balíčky, aby sa aj oni mohli zúčastniť 

na jedličkovej slávnosti ako ostatné deti. Zlá finančná 

situácia v týchto rodinách predsa nemôţe byť 

dôvodom na to, aby tieto deti ostali na Vianoce bez 

darčeka.
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336-DV OZ Mamám Slovenska Rozsvieťme Vianoce         460,00 € Hýľov 10.12.- 30.12.2010 128

OZ Mamám Slovenska zastrešuje ţeny/matky, ktoré 

sa aktívne podieľajú na pomoci ţenám v núdzi, ktoré 

sa ocitli v ťaţkej ţivotnej kríze. Momentálne sa 

nachádzajú v situácii, ktorá im nedovoľuje zabezpečiť 

tradičné Vianoce svojim rodinám. Členky OZ z celého 

Slovenska sa na Vianoce stanú "svetluškami", aby do 

týchto ťaţko skúšaných rodín vniesli vianočnú 

atmosféru, tradičné jedlá a drobné darčeky. Tento 

projekt sa realizoval aj v minulom roku a mnohé zo 

ţien, ktoré boli obdarované sa v tomto roku stali 

svetluškami. 

337-DV Marek Madro Srdcia ľudí...         300,00 € Častkovce 10.12.- 30.12.2010 11

Marek sa rozhodol spríjemniť Vianoce rodine  z 

Lieseku. Trochu netradičná rodina, rodičia a 9 detí, 6 

vlastných a 3 osvojené, najstaršia má 12 rokov, 

najmladšie je dvojročné. Zámerom je umoţniť 

rodičom popri kaţdodenných starostiach a 

povinnostiach trochu oddychu a relaxu v aquaparku a 

tieţ zaobstarať vianočné nákupy.

338-DV Andrea Turčáková Vianočné prekvapenie           50,00 € Tvrdošín 10.12.- 30.12.2010 1

Vianočné prekvapenie pripravila Andrea pre svoju 

bývalú spoluţiačku zo strednej školy, ktorá 

momentálne statočne bojuje so zákernou chorobou. 

Finančne náročná liečba vyčerpáva celú rodinu, preto 

by im týmto projektom chcela aspoň sčasti uľahčiť 

túto situáciu. 

341-DV Monika Chládeková Knihy do kaţdej rodiny         100,00 € Kamenná Poruba 10.12.- 24.12.2010 33

Vďaka pani Chládekovej bude mať 17 detí z krízového 

centra - Domova Gianny b. Mollovej v Rajci krajšie 

Vianoce. Knihy si tieto rodiny nemôţu dovoliť, takţe 

budú výborným darčekom pod stromček.

343-DV Andrea Drábová Teplo domova         450,00 € 
Opatovce nad 

Nitrou

november, 

december
4

Andrea - študentka Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity chce pomôcť 4-člennej rodine, ktorá rieši 

otázku bývania. Zaplatenie nájomného na 2 mesiace 

im aspoň na Vianoce pomôţe preklenúť túto ťaţkú 

finančnú situáciu.

345-DV Bc. Petra Drábová Vianočné stretnutie         300,00 € 
Opatovce nad 

Nitrou
19.12.2010 30

Prostredníctvom projektu Darujte Vianoce by Petra 

rada zorganizovala vianočné stretnutie pre rodiny s 

deťmi v mojom okolí, ktorých detičky sú bohuţiaľ 

váţne choré a hendikepované. Pôjde o stretnutie 

rodičov, ktorí si navzájom môţu dodať silu a "návod" 

ako bojovať s nepriaznivým osudom, no zároveň aj s 

ľuďmi, ktorí im pomohli, či neustále pomáhajú. V 

rámci večera by chcela deťom odovzdať darčeky, 

ktoré by ich potešili a aspoň na chvíľu odviedli ich 

pozornosť na príjemnejšie myšlienky.
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347-DV

Ing.arch. Tatiana 

Nosková, Ing. Jana 

Uhrínová

Šťastie v očiach 

všetkých detí
        270,00 € Liptovský Mikuláš 10.12.- 24.12.2010 7

Projekt realizuje pomoc 15-ročnej Veronike, ktorá je 

najstaršia z piatich súrodencov, pri štarte do novej 

etapy v jej ţivote, pri štúdiu na strednej škole, kde sú 

nevyhnutné vyššie náklady na školské pomôcky a pri 

danom obore aj na počítať. Tento projekt je o dievčati, 

ktorej rodina nemôţe dopriať počítač a nákladné knihy 

na výučbu cudzích jazykov, týmto Veronike chceme 

dopriať okrem moţnosti štúdia aj kúsok šťastia.

348-DV Dominika Dlugošová Vianočné kúzlo         300,00 € Pača 22.12.2010 5

Pani Silvia je matka, ktorá sa sama stará o dvoch 

synov a veľa pracuje, aby im zabezpečila všetko 

potrebné a v tomto úsilí často zabúda na vlastné 

potreby nehovoriac o snoch. Zo získaných 

prostriedkov budú zakúpené darčeky pre jej dvoch 

synov a vyplatené zubné ošetrenie, ktoré si v jej 

zloţitej situácií nemôţe dovoliť.

349-DV Liga za ľudské práva Konečne spolu         400,00 € Bratislava 10.12 - 15.12.2010 70

Vianočný koncert pre utečencov zrealizuje z finančnej 

podpory Liga za ľudské práva pre ľudí rôznych 

národností a vierovyznaní, ktorý na Slovensko prišli zo 

strachu pred prenasledovaním či obavám o svoj ţivot. 

Započúvaním sa do slovenských ľudových piesní a 

sviatočných kolied by im chceli priblíţiť posolstvo 

Vianoc.

355-DV
Obec Rimavské 

Luţany

Darované Vianoce 4 

deťom bez otca
        250,00 € Rimavská Baňa 10.12 - 24.12.2010 5

Starostka obce Rimavské Zaluţany sa vďaka 

finančnej podpore od Nadácie Orange rozhodla 

vyčariť úsmev a radosť na tvári štyrom sirotám a ich 

matke. Deťom chce zakúpiť teplé oblečenie a obuv, 

matke automatickú práčku, nakoľko je odkázaná na 

pranie v rukách. Tieţ spoločne s matkou detí pripraviť 

pre nich vianočné pečivo a štedrovečernú večeru.

358-DV Lucia Gvozdjáková
Kaţdý potrebuje s 

niekým hovoriť
          60,00 € Bratislava

Január- December 

2011
1

Pani Gvojzdjáková chce prostredníctvom programu 

Darujte Vianoce podarovať kreditný paušál  svojej 

priateľke, ktorá vyrastala u adoptívnych rodičov, 

pretĺka sa ţivotom a v súčasnosti sa ţiví predajom 

Nota Bene. Mobilný paušál by pre ňu veľa znamenal, 

keďţe rada komunikuje a telefonuje svojim priateľom, 

no nemá prostriedky na mobilný kredit

359-DV Mgr. Lucia Drabantová Vianočný darček         250,00 € Košice 27.12.- 30.12.2010 30

Pani Drabantová pracuje ako sociálna pracovníčka v 

krízovom centre v Košiciach. Detičkám umiestneným  

v krízovom zariadení v Lučenci by rada darovala 

pobyt v Košiciach, kde by stretli svojich kamarátov, 

ktorých spoznali počas leta a navštívili by tieţ 

hrnčiarsku a kováčsku dielňu, kde by sa dozvedeli 

niečo o tradičných remeslách
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362- DV Centrum voľného času Bliţšie jeden druhému         146,00 € Rajecké Teplice 10-17.12.2010 21

Centrum voľného času Rajecké Teplice plánuje 

zorganizovať pre 21 detí vo veku od 11 do 14 rokov 

tvorivú dielňu a Vianočné stretnutie. Tieto deti 

pochádzajú zo zlých sociálnych pomerov a moţnosť 

vyrobiť si vianočné darčeky v tvorivej dielni a zaţiť 

vianočné stretnutie s občerstvením bude pre ne 

znamenať veľmi veľa

50 000,00 €


