
Zoznam podporených projektov v charitatívnom programe Darujte Vianoce 2011

Číslo 

žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto

Časový 

harmonogram

Pre koľko ľudí je 

projekt určený
Anotácia

05-DV Mária Chovanová
Spoločne pri vianočnom 

stromčeku
300,00 €        

Hrnčiarske 

Zaluţany
11.12 - 31.12.2011 120

Projektom "Spoločne pri vianočnom stromčeku" chce 

pani Mária pozvať seniorov na tvorivé dielne s 

mládeţou. Spoločne budú vyrábať vianočné pozdravy 

a ozdoby na vianočný stromček.

06-DV Michaela Prekopová Neboj sa veď som tu ja 300,00 €        Nemšová 10. - 23.12.2011 5

Projekt "Neboj sa, veď som tu ja" chce zabezpečiť 5-

člennej rodine, ktorá je skúšaná ťaţkou ţivotnou 

situáciou a váţnymi chorobami, ošatenie a darčeky 

pod vianočný stromček.

10-DV Jozef Michalík Mikulášsky večierok 300,00 €        Prievidza 15.12.2011 100

Cieľom projektu "Mikulášsky večierok" je v čase 

predvianočného obdobia potešiť a rozveseliť deti zo 

sociálneho sídliska. Deťom zo sociálne slabších rodín 

projekt umoţní Mikulášsky deň a návštevu Bojníckej 

zoo.

11-DV Daniela Mezovská Radosť  100,00 €        Liptovský Hrádok 20.12 - 22.12.2011 4

Prostredníctvom projektu "Radosť" je spríjemniť 

neľahkú ţivotnú situáciu rodine, ktorá sa ocitla na 

pokraji biedy. Projekt zrealizuje nákup potravín na 

vianočnú večeru a nákup darčekov pre deti.
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12-DV Eva Murančanová Vyčarme úsmev 180,00 €        Banská Belá 10.12. - 31.12.2011 3

Hlavnou myšlienkou projektu "Vyčarme úsmev" je 

spríjemniť vianočné sviatky deťom, ktoré sa ocitli v 

neľahkej ţivotnej situácii. Cieľom projektu je im 

zakúpiť zimné oblečenie a darčeky.

14-DV Miriama Mališová Dada, aj ty si dôleţitá 200,00 €        Prievidza 19. - 22.12.2011 1

Prostredníctvom projektu " Dada, aj ty si dôleţitá" sa 

matke s dvomi deťmi v neľahkej ţivotnej situácii kúpi 

bicykel, ktorý kaţdodenne vyuţíva.

15-DV Anna Smitková
Mať otvorené oči a srdce 

pre ľudí v núdzi
230,00 €        Trstená 20.12 - 24.12.2011 4

Kúpou automatickej práčky pre ťaţko chorých 

invalidov, chce projekt "Mať otvorené oči a srdce pre 

ľudí v núdzi" spríjemniť ich Vianoce.

17-DV Jela Šiková
Vianoce bez domova, ale 

spolu
350,00 €        Nitra 21.12.2011 8

Cieľom projektu "Vianoce bez domova, ale spolu" je 

potešiť 8 bezdomovcov. Pomocou projektu zaţijú 

tradičnú vianočnú večeru s darčekmi.

23-DV Jana Micháliková Láska matky 100,00 €        Detva 19. - 24.12.2011 3

Projekt "Láska matky" je zameraný na pomoc nákupu 

surovín na štedrú večeru, zimného oblečenia a 

výţivových doplnkov pre opustenú matku, ktorá 

vychováva dve malé deti, z ktorých jedno je 

onkologický pacient.
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27-DV Jana Micháliková Vianoce aj pre Paľka 80,00 €          Detva 15.12 - 17.12.2011 2

Kúpou zimného oblečenia a surovín na štedrú večeru, 

by chceli projektom "Vianoce aj pre Paľka" spríjemniť 

Vianoce chlapcovi, o ktorého sa stará starká, pretoţe 

ho rodičia opustili.

34-DV Petra Sekeráková Pokora 150,00 €        Liptovský Mikuláš 13.12 - 24.12.2011 3

"Pokora" je projekt určený matke a jej dvom deťom v 

neľahkej sociálnej situácii. Projekt umoţní nákup 

potravín a školských potrieb pre deti, ktoré si sami 

nemôţu dovoliť.

41-DV Emília Kubaliaková
Vianoce pre rodinu 

Mišove
100,00 €        Poltár 10.12 - 23.12.2011 4

Projekt "Vianoce pre rodinu Mišove" je zameraný na 

nákup surovín na štedrú večeru a darčekov, pre 

rodinu v ťaţkej sociálnej situácii.

50-DV
Centrum voľného času 

Široké
Radosť z vlastnej tvorby 150,00 €        Široké 15.12. - 22.12.2011 31

Projekt "Radosť z vlastnej tvorby" je určený 31 deťom 

základnej školy, ktorým chce tento projekt priblíţiť 

vianočné zvyky a piesne na Slovensku a v rámci 

tvorivých dielní vytvorenie vianočných vencov a 

čajových domčekov.

51-DV

PaSA Turčianske 

Teplice, Mgr. Libuša 

Polerecká

Potešme sa spolu 270,00 €        
Turčianske 

Teplice
15.-22.12.2011 80

Projekt "Potešme sa spolu" je vo forme tvorivej dielne, 

pomocou ktorého chce Domov sociálnych sluţieb 

spríjemniť vianočné chvíle opusteným ľuďom, ktorí 

budú spoločne zhotovovať vianočné ozdoby a darčeky 

pre svojich blízkych a pod.
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53-DV
Domov sociálnych 

sluţieb, Kalinov

Šťastné a veselé 

Vianoce
120,00 €        Kalinov 10.-24.12.2011 10

Domov sociálnych sluţieb chce prostredníctvom 

projektu "Šťastné a veselé Vianoce" pomôcť zakúpiť 

vianočné darčeky pre tieto rodiny a pripraviť im štedrú 

večeru.

54-DV
Slovenský červený 

kríţ, územný spolok

Pomoc ţenám a deťom 

na ktorých je páchané 

domáce násilie

150,00 €        Trebišov 10.-31.12.2011 20

"Pomoc ţenám a deťom, na ktorých je páchané 

domáce násilie" je projekt zameraný na spríjemnenie 

vianočných sviatkov Zariadeniu núdzového bývania a 

ich deťom, zabezpečením darčekov pre nich a 

realizáciou štedrej večere.

55-DV
Slovenský červený 

kríţ, územný spolok

Pomoc 

Špecializovanému 

zariadeniu Maják

100,00 €        Trebišov 10.-31.12.2011 10

Realizáciou projektu "Pomoc špecializovanému 

zariadeniu Maják" je spríjemniť vianočné sviatky 

klientom, ktorí trávia jeseň ţivota v ich zariadení, aby 

sa necítili opustení a preţili krásne Vianoce výrobou 

vianočných pohľadníc, perníkov, či prípravy štedrej 

večere.

59-DV Eva Fulajtárová Hriešne dobrý tanec 255,00 €        Prievidza 10.-22.12.2011 1

Cieľom projektu "Hriešne dobrý tanec" je spríjemnenie 

Vianoc tanečníčke Ivanke, ktorá ţije v neľahkej 

sociálnej situácii, kúpou spoločenského oblečenia.

64-DV Oliver Sivák Janke 100,00 €        Banská Bystrica 01.-31.12.2011 2

"Janke" je projekt zameraný na osamelú matku 

postihnutú detskou mozgovou obrnou s mentálne 

postihnutou dcérou, ktorý im má spríjemniť Vianoce 

kúpou darčekov. 
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65-DV Marta Remeňová
Pekné Vianoce 

autistickým deťom
600,00 €        Prievidza 2

Cieľom projektu "Pekné Vianoce autistickým deťom" je 

zlepšiť kvalitu ţivota dvom mentálne a telesne 

postihnutým chlapcom kúpou kvalitných postelí pre 

nich.

66-DV Katarína Franková
Krajšie Vianoce pre 

Lenku a Denisu
200,00 €        Stará Bystrica 10.-20.12.2011 2

"Krajšie Vianoce pre Lenku a Denisu" je projekt 

určený dvom deťom zo sociálne slabšej rodiny. 

Projekt im spríjemní Vianoce prostredníctvom kúpi 

oblečenia, obuvi a drogérie pre ne.

67-DV Katarína Franková
Šťastné a veselé 

Martina!
150,00 €        Stará Bystrica 10.-20.12.2011 3

Osamelej matke s dvoma malými deťmi v neľahkej 

ţivotnej situácii je venovaný projekt "Šťastné a veselé 

Martina!". Rodine projekt pomôţe prostredníctvom 

kúpi trvanlivých potravín.

69-DV PhDr. Iveta Erlichová
´´Radosť z Vianoc vo 

víre vlakov´´
50,00 €          Lučenec 10.31.12.2011 2

Prostredníctvom projektu "Radosť z Vianoc vo víre 

vlakov" je snaha spríjemnenia Vianoc dvom ľuďom, 

ktorí stratili najbliţšieho človeka. Projekt bude 

realizovaný formou darčekov, výletov a koncertov. 

79-DV
Základná škola, 

Markovce 31
Skutočné čaro Vianoc 240,00 €        Markovce 16.-22.12.2011 129

V projekte Skutočné čaro Vianoc  sa rozhodli na 

základnej škole pomôcť deťom, ktoré pochádzajú z 

veľmi chudobných pomerov. Preto im budú Vianoce 

skrášlené o večierok s divadelným predstavením, 

dostanú darčeky v podobe vrecúška na prezuvky, no 

naplnené budú drobnými darčekmi a tieţ si na záver 

všetci spolu zaspievajú koledy.
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81-DV

Senior klub- ´´IDEA´´ 

občianske zdruţenie 

so sídlom v Brehoch

Tvoj blíţny si aj ty 150,00 €        Nová Baňa 15.-31.12.2011 17

Cieľom projektu Tvoj blížny si aj ty  je umoţniť, aby dni 

Vianoc preţili v láske a pohode aj tí, ktorí z rôznych 

príčin nemajú ako sláviť tieto sviatky. Opustený starí 

ľudia budú mať spoločnú Štedrú večeru, kultúrne 

vystúpenie a budú aj obdarovaný drobnými darčekmi.

90-DV

Spokojnosť- centrum 

sociálnych sluţieb, n. 

o.

Anjelské Vianoce 700,00 €        Prievidza 22.12.2011 400

Asi sto nízkoprijímových rodín vďaka projektu 

Anjelské Vianoce  dostane potravinové balíčky na 

prípravu vianočnej kapustnice a deti si pod 

stromčekom nájdu sladké balíčky.

91-DV
Detská organizácia 

Fénix

Deň porozumenia a 

šťastia
360,00 €        Dobšiná 8.-28.12.2011 90

Vianočné podujatie v rámci projektu Deň porozumenia 

a šťastia  bude pripravené pre deti z neúplných rodín, 

postihnuté a pre osamelých seniorov. Vianoce im 

spríjemní kultúrny program, príprava večere a pečiva.

96-DV
Spojená škola 

internátna Ţďaňa

Nie ku všetkým deťom 

chodí Jeţiško
150 € Ţďaňa 1.12.-22.12.2011 120

Spojená škola v Ţďani v spolupráci s obcou si 

pripravili pre 120 ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia prekvapenie vo forme vianočnej besiedky, 

betlehema a balíčkov so sladkosťami. Deti budú 

vyrábať perníčky, ktorými obdarujú svojich rodičov a 

starších obyvateľov obce.

99-DV Ing. Soňa Dzurová Stratené šťastie 75,00 €          Poproč 10.-31.12.2011 2

Stratené šťastie  je projekt, ktorý svojim názvom 

opisuje situáciu matky s dcérou, ktorým chce priateľka 

ukázať, ţe aj napriek problémom môţu byť Vianoce 

krásne a dajú sa preţiť v láske a pokoji.
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100-DV
Mgr. Kvetoslava 

Mátrayová 
Šťastnejšia SAŠA 450,00 €        Roţňava 22.12.2011 1

Projekt Šťastnejšia Saša  je venovaný mladému 

dievčaťu, ktoré sa stalo sirotou spolu so súrodencami. 

U jedného z nich býva, no ďalší odišli do zahraničia, 

preto by jej vychovávateľka zo školy prostredníctvom 

Vianoc chcela umoţniť komunikáciu s ľuďmi, ktorých 

má rada, kúpou notebooku a tak jej v Štedrý deň 

vyčarovať úsmev na perách.

101-DV OZ Prima Vianoce na ulici 488,00 €        Bratislava 10.12. - 31.12.2011 250

Terénny sociálni pracovníci by chceli v čase Vianoc 

svojim projektom Vianoce na ulici  poskytnúť ľuďom v 

núdzi balíčky s potrebnými vecami nevyhnutnými pre 

ţivot a taktieţ im ponúknuť svoju asistenciu a pomoc.

107-DV ZŠ a MŠ Košeca 
Dobré skutky s dobrým 

slovom
305,00 €        Košeca 11.12.2011 50

Prostredníctvom projektu Dobré skutky s dobrým 

slovom by chceli učitelia a ţiaci pripraviť posedenie 

pre 50 starých, chorých a opustených obyvateľov ich 

obce spojené s občerstvením a vianočným 

programom.

108-DV
Občianske zdruţenie 

NAPRAFORGÓ
Vianoce dobrých ľudí 200,00 €        Vrakúň 12. - 23.12.2011 9

Vianoce dobrých ľudí je projekt určený vybraným 

ľuďom, ktorí celý svoj ţivot pomáhali druhým a aj 

teraz, keď sú na dôchodku sa aktívne zapájajú do 

spoločenského ţivota. Budú pre nich pripravené 

balíčky, knihy a kaţdodenné potrebné veci.

109-DV

Občianske zdruţenie 

Nádej pre deti s 

poruchami aktivity a 

pozornosti pri Liečebno 

- výchovnom sanatóriu

Anjelské Vianoce 350,00 €        Čakany
10.12.2011 - 

21.12.2011
26

Cieľom projektu Anjelské Vianoce  je pripraviť 

neobvyklé spoločné posedenie pri vianočnom 

stromčeku s darčekmi pre deti a bývalých 

zamestnancov liečebno- výchovného sanatória.
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111-DV

Centrum pedagogicko - 

psychologického 

poradenstva a 

prevencie

Patrí im naša úcta... 60,00 €          Detva 19. - 22.12.2011 80

Skupina ţiakov chce spraviť pekné Vianoce v Domove 

dôchodcov. V rámci projektu Patrí im naša úcta...  si 

pripravia pásmo vianočných kolied a potom sa 

rozpŕchnu medzi obyvateľov domova, aby sa s nimi 

porozprávali a venovali im aspoň kúsok svojho času.

116-DV Miesto v dome o.z.
Vianoce pre ľudí bez 

domova
300,00 €        Levice 23.12.2011 50

V rámci projektu Vianoce pre ľudí bez domova  by 

chceli organizátori urobiť Štedrý deň výnimočným aj 

pre ľudí na ulici. Ako kaţdý rok im spravia vianočnú 

slávnosť so všetkým, čo k tomu patrí.

123-DV Erik Koščák Darujte Vianoce 200,00 €        Mojmírovce 19.12 - 24.12.2011 12

Erik by chcel svojim projektom Darujte Vianoce 

pomôcť jedenásť člennej rodine a spraviť im Vianoce 

peknými, aby sa počas sviatkov dokázali tešiť pri 

stromčeku s darčekmi a slávnostnej večeri.

125-DV Lucia Henčeková Kaţdý deň budú Vianoce 150,00 €        Rišňovce 19. - 23.12.2011 2

Kaţdý deň budú Vianoce je projekt, ktorý má 

spríjemniť sviatočné chvíle dvom súrodencom, ktorý 

ţijú len s mamou holdujúcou alkoholu. Sú obidvaja 

školáci, preto ich najviac poteší pod stromčekom 

notebook.

133-DV
Domov sociálnych 

sluţieb, Kalinov
Vianočný darček 50,00 €          Medzilaborce

15.12.2011 - 

24.12.2011
1

Domov sociálnych sluţieb v Kalinove sa rozhodol 

potešiť svoju hendikepovanú klientku Ivetku, ktorá 

nemá rodinu a vyrastala v rôznych zariadeniach, 

vianočným darčekom v podobe zimného oblečenia.
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135-DV Mária Šucová
Mamička, prečo 

nevečeriaš s nami?
160,00 €        

Spišská Nová 

Ves
22.12.2011 9

Mária pracuje v Zdruţení na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím ako vychovávateľka. Chce, 

aby klienti bez rodín zaţili krásne sviatky, preto sa 

rozhodla zorganizovať pre nich vianočné posedenie v 

reštaurácii, na ktorom im slávnostne odovzdá malé 

darčeky.

138-DV Monika Gerčáková Joţkove Vianoce 150,00 €        Vitanová 10.12. - 22.12.2011 1

Pani Gerčáková chce 15-ročnému Joţkovi s ťaţkým 

osudom zaobstarať teplé pracovné oblečenie, ktoré 

potrebuje na výkon praxe počas štúdia.

141-DV

Správa zariadení 

sociálnych sluţieb, 

Úsek: Denné centrum 

Nitra - Chrenova ul. 

L.Okánika 6

Vianočné posedenie pre 

seniorov
148,00 €        Nitra 21.12.2011 40

Osamelí sociálne odkázaní seniori zaţijú pravú 

vianočnú atmosféru na posedení pri vianočnej večeri 

v Dennom centre v Nitre

142-DV Misericordia, n.o Radostné Vianoce 145,00 €        Čierny Balog 19.-26.12.2011 17

Nezisková organizácia Misericordia poskytuje sociálnu 

a humanitárnu starostlivosť starým a osamelým 

ľuďom. Aj na Vianoce im chcú pomôcť vymaniť sa zo 

sociálnej izolácie, pripravia pre nich štedrú večeru 

spojenú s koledovaním.

145-DV PE - ES, n.o. Štastné Vianoce 200,00 €        
Diviacka Nová 

Ves
12.12-24.12.2011 28

V domove sociálnych sluţieb a zariadení pre seniorov 

v Diviackej Novej Vsi si starší klienti pripomenú čaro 

Vianoc pečením medovníčkov a výrobou vianočných 

ozdôb. Seniori budú obdarovaní vianočnými 

balíčkami.
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146-DV
Hotelová akadémia 

Spišská Nová Ves
Vianoce ako doma 150,00 €        

Spišská Nová 

Ves
15.12.2011 12

Ţiaci z Hotelovej akadémie pripravia pre seniorov zo 

Sociálneho zariadenia Katarínka medovníčky a iné 

vianočné dobroty. Pri večeri im zavinšujú a podarujú 

malé pozornosti pre potešenie.

147-DV
Obec Pavlovce na 

Uhom

Teplo v domove - teplo v 

srdci
300,00 €        

Pavlovce nad 

Uhom
10. - 31.12.2011 10

Obec chce pomôcť sociálne vylúčenej 10-člennej 

rodine, v ktorej ţijú školopovinné deti, nákupom dreva 

na kúrenie, aby mohli v teple preţiť zimné obdobie.

149-DV

Zdruţenie na podporu 

tvorivých aktivít 

seniorov v 

Michalovciach

Krásne Vianoce ţeláme 

Vám
328,00 €        Michalovce 15. - 31.12.2011 340

Zdruţenie na podporu tvorivých aktivít seniorov 

zabezpečí folklórne vystúpenia seniorských súborov 

Vánok a Starší chlopi  v domovoch sociálnej 

starostlivosti v Rakovci nad Ondavou, Trebišove a 

Stráţskom.

153-DV Monika Dlugošová
DEDINA JE AKO 

RODINA
187,00 €        Pača 19.12.2011 22

Pani Monika by rada ocenila nezamestnaných 

občanov obce Pača, ktorí prostredníctvom 

aktivačných prác zveľaďujú vzhľad obce. Vianočným 

posedením  by im chcela prejaviť vďačnosť a 

spolupatričnosť.

154-DV Mgr. Katarína Gogová Deti deťom IV. 332,00 €        Bystré 20.-28.12.2011 66

Pani Gogová pracuje ako sociálna pracovníčka s 

rómskou komunitou. Deti, ktorým sa venuje sú veľmi 

tvorivé a majú zmysel pre konanie dobrých skutkov. 

Chcú navštíviť Detský domov vo Vranove nad Topľou, 

kde chcú potešiť malých obyvateľov vianočnými 

koledami a darčekmi.
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Anotácia

157-DV Mgr. Katarína Gogová
Ţivot sa s nikým 

nemazná
150,00 €        Bystré 19.12.2011 3

Pani Gogová by rovnako rada pomohla rodine svojej 

známej, ktorá sa ocitla bez otca a v zlej finančnej 

situácii. Deťom chce zakúpiť ošatenie, nakoľko zo 

všetkého vyrástli a na nové oblečenie nemajú 

prostriedky.

159-DV Silvia Sihelská Teplo v duši 250,00 €        Betliar 11.12.2011 3

Pani Sihelská by chcela rodine s deťmi bez finančných 

prostriedkov pomôcť zakúpením palivového dreva na 

vykurovanie izieb.

162-DV Bc. Martina Kuţmová
Keď mama pohladí za 

otca
100,00 €        Stráţské 12.-21.12.2011 4

Pani Kuţmová by rada vypomohla ovdovelej matke s 

tromi maloletými deťmi kúpou zimného oblečenia, 

nakoľko rodina trpí finančným nedostatkom.

163-DV Anna Potocká NOVÁ ŠANCA... 60,00 €          Pača 17.12.2011 3

Pani Potocká pozná ţenu s dvomi synmi, ktorej 

tragická udalosť zmenila celý ţivot. Chce ju obdarovať 

a dopriať jej pocit, ţe nie je odsudzovaná.

164-DV Alţbeta Zemanová Modlitba za Vianoce 200,00 €        Mojmírovce 15.-24.12.2011 8

Matku šiestich detí zasiahla zákerná choroba a otec 

zo dňa na deň prišiel o zamestnanie. Napriek sérii 

nešťastných udalostí je rodina vzorom súdrţnosti a 

skromnosti. Pani Zemanová by im chcela zabezpečiť 

krásne vianočné sviatky prostredníctvom zakúpenia 

potravín a darčekov pre deti.
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žiadosti
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 
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171-DV
Mgr. Petra Nepšinská         

Mgr. Janka Šuchaňová

Preţili sme skutočné 

Vianoce
260,00 €        

Michalová       

Polomka
23.12.2011 22

Sociálne pracovníčky z útulku Nádej v Brezne by 

chceli klientom dopriať pocit nefalšovanej vianočnej 

radosti. Vianočnú atmosféru chcú navodiť prípravou 

štedrovečerného stola a obdarovaním klientov.

172-DV

PhDr. Marcela 

Václavková 

Konrádová, cert. 

Mgmt.

Chlieb náš kaţdodenný... 70,00 €          Zvolen 10.-24.12.2011 2

Pani Václavková Konrádová, ktorá má sama 

zdravotné problémy, by chcela pomôcť svojej známej 

a jej dcérke. Obe sú celiatičky, ţijú zo skromného 

platu a na špeciálnu bezlepkovú stravu im veľa 

nezostáva.

174-DV Mgr. Viktor Kriţo Iskra v očiach detí 300,00 €        Bratislava 10.-30.12.2011 10

Viktor je učiteľ a trápi ho, ţe niektorí z jeho ţiakov 

vyrastajú v núdzi, bez istoty a rodinného zázemia. 

Plánuje zorganizovať školské predvianočné 

sústredenie, na ktoré by chcel vziať aj 4 deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, kde so ţiakmi 

nacvičí vianočný program pre starých ľudí z Domova 

dôchodcov a deti z DD v Kremnici. Pred Vianocami 

chce zavítať do rodín svojich ţiakov, aby im ukázal 

vianočné zvyky a pomohol s prípravou vianočného 

pohostenia.

180-DV Mgr. Jana Mojţišová Biely darček 350,00 €        Zvolen
jeden deň v čase od 

25. - 31.12.2011
13

Projekt je určený pre 13-člennú rodinu v hmotnej 

núdzi, ktorá ţije v dvojizbovom nájomnom byte. Pani 

Mojţišová chce pomôcť rodine zakúpením chladničky, 

ktorá im veľmi chýba.

182-DV Ondrej Oláh Šťastné Vianoce 180,00 €        Divín 19.-25.12,2011 7

Pán Oláh by rád zakúpil darčeky a sladkosti pre rodinu 

so šiestimi deťmi. Matka sa o ne vzorne stará, no 

väčšinu financií prehrá otec rodiny na automatoch. 

Často nemajú peniaze ani na základné potreby.
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žiadosti
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184-DV Nikoleta Krajčíriková
Mama, pýtam 

sa...prečo?
100,00 €        Prievidza 15.-31.12.2011 3

Nikoleta chce pomôcť svojmu kamarátovi a jeho 

otcovi. Ţijú bez matky, nakoľko prepadla alkoholu, 

spôsobila rodine veľkú ujmu a kvôli jej dlhom prišli o 

byt. Momentálne ţijú v prenajatom byte, no po 

zaplatení nájmu, im z otcovho dôchodku takmer nič 

nezostáva. Nikoleta im chce urobiť radosť kúpou 

darčekov pod stromček.

185-DV Mária Brezániová

Pomoc sociálne 

slabšiemu chlapcovi a 

jeho rodine

250,00 €        Bratislava 10.12 - 24.12.2011 3

Študentka Mária počas svojich dobrovoľníckych aktivít 

spoznala 9-ročného Mareka, ktorý pochádza zo zlých 

sociálnych pomerov, no napriek tomu je šikovný, 

bystrý a obetavý. Jeho mama sa okrem upratovacích 

prác venuje aj predaju časopisu Nota Bene, aby 

synovi zabezpečila to najnutnejšie. Mária chce rodine 

vypomôcť kúpou dvojplatničky, ktorú nevyhnutne 

potrebujú na prípravu jedla a počítačom pre Mareka.

188-DV Diagnostické centrum Učíme sa hrať 100,00 €        Lietavská Lúčka 05.12-31.12.2011 40

Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke chce zakúpiť 

pre svoje klientky spoločenské hry, vďaka ktorým 

budú môcť rozvíjať svoje zručnosti a logiku a vrátia sa 

tieţ do detských čias, ktoré boli v ich prípade 

naplnené nie radosťou z hry ale nepríjemnými a 

ťaţkými záţitkami.

197-DV Obec Dubeník
Nesieme Vám Kúzlo 

Vianoc
150,00 €        Dubník 10.12-27.12.2011 80

Zámerom projektu "Nesieme vám kúzlo Vianoc" je 

pomoc 26 chorým, imobilným občanom, 50 osamelým 

seniorom a 4 fyzicky a mentálne postihnutým deťom 

spríjemniť Vianoce. Projekt sa uskutoční 

prostredníctvom kapustnice, medovníkov, návštev 

dobrovoľníkov a detí, kolied a pod.

201-DV Diecézna charita Ţilina
Štedré Vianoce pre 

núdznych
400,00 €        Ţilina 12.12-24.12.2011 115

Prostredníctvom projektu "Štedré Vianoce pre 

núdznych" chce diecézna charita spríjemniť vianočné 

sviatky prostredníctvom ponúknutia ľuďom na ulici 

moţnosti stráviť Štedrý deň pri prestretom stole, 

rozdávania vianočných balíčkov a pod.
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204-DV
Obec Banský 

Studenec

Radostné Vianoce 

deťom
300,00 €        Banský Studenec 10.12-21.12.2011 6

Cieľom projektu "Radostné Vianoce deťom" je 

zameraný na šesť detí z troch rodín, ktoré ţijú vo 

veľmi skromných podmienkach. Projekt im má 

zabezpečiť radostnejšie preţitie vianočných sviatkov 

prostredníctvom vianočných darčekov.

205-DV
Komunitné centrum 

n.o.

Predvianočné posedenie 

pre opustených, chorých 

a starých

200,00 €        Čierny Balog 05.12-21.12.2011 20

"Predvianočné posedenie pre opustených, chorých a 

starých" je projekt komunitného centra, ktoré chce 

zorganizovať predvianočné posedenie pre 

opustených, chorých a starých občanov. 

207-DV
Stredná odborná škola 

sv.Cyrila a Metoda

Domov je miesto kde je 

ľuďom...
250,00 €        Michalovce 10.12-23.12.2011 250

Projekt "Domov je miesto kde je ľuďom..." je 

zameraný na seniorov, ktorým najmä cez vianočné 

sviatky bude prinášať aktivity s mladými, ktoré sú 

zamerané na ich sebarealizáciu.

223-DV Radoslav Dráb Šťastie dvoch mám 190,00 €        Košice 15.-23.12.2011 12

"Šťastie dvoch mám" je projekt zameraný na 

zlepšenie ţivotných podmienok a budúcnosti dvoch 

osamelých matiek s väčším počtom  detí. Projekt 

bude realizovaný kúpou nábytku pre jednu rodinu a 

kúpou cukrárenského náradia, pre podnikanie druhej 

matky.

227-DV Depaul Slovensko n.o
Vianoce v útulku pre 

bezdomovcov
560,00 €        Bratislava 15.-31.12.2011 35

Cieľom projektu "Vianoce v útulku pre bezdomovcov" 

je príprava slávnostnej večere na Štedrý deň a 

slávnostný obed na 1.sviatok vianočný pre klientov 

nízkoprahového centra pre ľudí bez domova.
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228-DV Anna Staňová Okno 340,00 €        
Spišská nová 

Ves
5.-31.12.2011 3

Zámerom projektu "Okno" je poskytnutie finančnej 

pomoci na realizáciu výmeny starého okna za nové 

pre matku s dvomi deťmi v ťaţšej sociálnej situácii.

230-DV Bc. Ján Pčolinský

Podpora voľnočasových 

aktivít detí z detského 

domova

100,00 €        Košická Polianka 14.-24.12.2011 2

Projekt "Podpora voľnočasových aktivít detí z 

detského domova" je určený na podporu najmä dvoch 

skautských chlapcov z detského domova, ktorým 

projekt poskytne finančnú pomoc pri kúpe skautského 

kroja a spacieho vaku.

231-DV Miloš Krnec Daruj deťom Vianoce 150,00 €        
Hanušovce nad 

Topľou
18.12.2011 2

"Daruj deťom Vianoce" je projekt zameraný na pomoc 

rodine, ktorá je v ťaţkej finančnej situácii. Tento 

projekt rodine spríjemní Vianoc  prostredníctvom kúpi 

hračiek a oblečenia pre deti.

232-DV Mária Vargová
Čaro Vianoc, čaro 

domova
150,00 €        

Hanušovce nad 

Topľou
15.12.2011 2

Projekt "Čaro Vianoc, čaro domova" je zameraný na 

spríjemnenie Vianoc deťom z rodiny, ktorá sa 

nachádza v zlej finančnej situácii. Deti konečne pocítia 

čaro Vianoc a nájdu si darčeky pod vianočným 

stromčekom.

242-DV Darina Bugáňová Daruj Vianoce 2011 210,00 €        Ţilina 10.-31.12.2011 7

Hlavný cieľ projektu "Daruj Vianoce 2011" je pomoc 

rodine s dvoma deťmi trpiace na mentálnu retardáciu, 

kúpou automatickej práčky, ktorá im uľahčí ţivot v 

domácnosti.
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250-DV Mgr. Júlia Bodorová
Pekné Vianoce pre 

Jakuba Kopúnika
250,00 €        Ţilina 1.-31.12.2011 1

Cieľom projektu "Pekné Vianoce pre Jakuba 

Kopúnika" je zaobstaranie vianočných darčekov pre  

Jakuba, ktorý sa nachádza v neľahkej ţivotnej a 

sociálnej situácii. Projekt bude realizovaný kúpou 

písacieho stola a stoličky a zimného oblečenia.

252-DV
Mgr. Emília 

Majtenyiová

Na svete nikdy nie si 

sám
400,00 €        Ruţomberok 10.-22.12.2011 1

Projekt "Na svete nikdy nie si sám" je zameraný na 

pomoc spoluţiakovi, úplnej sirote, ktorý nemá uţ ani 

starých rodičov a o troch súrodencov sa stará 

najstaršia štvrtá sestra. Spoluţiaci so svojou triednou 

učiteľkou by mu radi materiálne pomohli a uľahčili mu 

štúdium na strednej škole.

254-DV
Mgr. Maroš Halahija, 

Mgr. Štefan Hýroš

Čarovné Vianoce s 

priateľmi v atmosfére 

pokoja

550,00 €        
Kláštor pod 

Znievom
24.-25.12.2011 80

Zámerom projektu "Čarovné Vianoce s priateľmi v 

atmosfére pokoja" je ľuďom bez domova spríjemniť 

Vianoce prípravou štedrej večere, predstavením o 

príbehu Jeţiša Krista, aby zaţili cez Vianoce pocit 

bezpečia, lásky a pokoja.

256-DV Ing. Lívia Uzsáková
Vianočná zvesť do troch 

rodín
150,00 €        Bratislava 10.-31.12.2011 16

V rámci projektu "Vianočná zvesť do troch rodín" chcú 

pomôcť trom rodinám, ţijúcim v ťaţkej ţivotnej 

situácii. Pomoc je realizovaná formou stretnutí , kde 

sa budú bliţšie spoznávať, dostanú vianočné darčeky 

a preţijú radostné Vianoce.

257-DV Marcela Rigová Susedská výpomoc 100,00 €        Banská Bystrica 24.-25.12.2011 3

Projekt "Susedská výpomoc" je zameraný na pomoc 

susedom, ktorý majú syna s nádorom. Rodina počas 

Vianoc zaţije rodinnú atmosféru, zakúpia sa darčeky 

pre nich. Suseda, ktorá ich pozve k sebe domov, ich 

ponúkne  večerou a koláčmi a poskytne im rady 

ohľadom starostlivosti o dieťa.
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265-DV Peter Karolčík
Vianoce pre 

bezdomovcov
        400,00 € Košice 15.-24.12.2011 100

Hlavným zámerom projektu je darovanie Vianoc pre 

všetkých ľudí bez domova v meste Košice a vniesť 

vianočnú atmosféru do sŕdc ľudí, ktorí sa pre rôzne 

problémy ocitli v sociálnom zariadení sviatočným 

posedením a večerou.

266-DV
PhDr. Marcela 

Václavková Konrádová

" K štedrovečernému 

stolu uţ sa stolom"
        200,00 € Zvolen 23.-31.12.2011 3

Spoločné stolovanie spája rodinu, preto by 

predkladateľka projektu chcela zakúpiť stôl a stoličky 

pre slobodnú mamičku, syna a neter, o ktorú sa stará. 

Darkyňa sa chystá aj napiecť vianočné koláče a 

darovať deťom svoj vlastný mini notebook, ktorý im 

poslúţi k školským aktivitám. 

268-DV Martina Oravcová
Aj my máme radi 

Vianoce
        260,00 € Zvolen 10.12.2011 52

Projekt s názvom "Aj my chceme Vianoce" je určený 

pre 52 detí pochádzajúcich z rodín, ktoré sa 

nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. Martina 

by chcela týmto deťom urobiť radosť zrealizovaním 

posedenia v duchu vianočných tradícií v rodine, 

predviedli by svoj talent prezentovaním pesničky, 

básničky, či tanca a boli by odmenené sladkými 

balíčkami a nakoniec by ich čakali symbolické 

vianočné darčeky vo forme zimných čiapok a rukavíc.

269-DV Mgr. Aneta Zvarová Vianoce, aké ešte neboli         150,00 € Mýtna 15.-31.12.2011 2

Projekt je určený pre sociálne slabú rodinu, kde matka 

ţije sama so svojim synom v prenájme a jej príjem jej 

nepostačuje ani na zakúpenie základných potrieb pre 

domácnosť. Z darovaných prostriedkov by riaditeľka 

zo základnej školy chcela pre nich zakúpiť vianočný 

stromček, ozdoby, potraviny na štedrovečernú večeru, 

ovocie, darčeky v podobe oblečenia na zimu a pre 

syna korčule, po ktorých veľmi túţi.

273-DV
Odborné učilište 

internátne

Vianočný voňavý deň 

pre veľkú rodinu
        250,00 € Snina 19.-21.12.2011 120

Odborné učilište internátne pripravuje na budúce 

povolanie mládeţ s mentálnym postihnutím. V rámci 

projektu sa chystajú spoločne napiecť trvanlivé 

vianočné pečivo pre chudobných spoluţiakov, 

pripravia vianočný stromček, zahrajú scénku, aby si 

vedeli predstaviť ako to v beţných rodinách na 

Vianoce chodí, urobia si vianočný koncert.
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274-DV
Obec Zemplínske 

Hradište
Pre ţiarivé očká detí         150,00 € 

Zemplínske 

hradište 
13.12.-16.12.2011 4

Obec chce zabezpečiť pomoc sociálne slabej mladej 

rodine s obmedzenými moţnosťami pripraviť dôstojný 

priebeh vianočných sviatkov. Chce zabezpečiť pre deti 

nákup zimného oblečenia, kniţných pomôcok pre 

predškoláka a nákup sladkostí a hračiek a zabezpečiť 

potraviny na prípravu štedrej večere.

276-DV
Dobrý pastier Pribeník 

n.o.
Darovať zo srdca         220,00 € Pribeník 10.-31.12.2011 15

Nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc 

matkám v krízovej situácii, by chcela zabezpečiť pre 

svojich klientov preţitie bezstarostných a krásnych 

Vianoc a to vytvorením rodinnej atmosféry okolo 

vianočného stola a vyčarením úsmevu deťom pri 

pohľade pod stromček.

277-DV

Evanjelický 

a.v.cirkevný zbor 

Tisovec

Chuť Vianoc         125,00 € Tisovec 12.12.-23.12.2011 10

Predkladateľ projektu chce umoţniť rodinám v zlej 

sociálnej situácii ochutnať atmosféru Vianoc. Spolu so 

seniormi zo zboru a so študentmi gymnázia chcú 

pripraviť pre 10 rodín balíčky sociálnej pomoci, ktoré 

budú obsahovať vlastnoručne pripravené vianočné 

pečivo a niekoľko  základných potravín.

278-DV
Útulok Nádej Zvolen, 

mesto Zvolen

"Vianoce ako doma"pre 

ľudí bez domova
        260,00 € Zvolen 15.12.-25.12.2011 22

Cieľom predloţeného projektu je zorganizovať 

Vianoce pre 22 klientov útulku, ktorých široká 

verejnosť nazýva bezdomovcami. Pripravia pre nich 

Vianoce, počas ktorých si budú môcť uţiť vzájomnú 

blízkosť, spoločnú prípravu jedla, posedenie pri 

spoločnej vianočnej večeri a budú obdarení drobnými 

darčekmi.

279-DV
Reedukačné centrum 

Čerenčany

Poznávanie krás 

Muránskej Planiny
        300,00 € Čerenčany 27.12.-29.12.2011 6

Pracovníčka reedukačného centra sa rozhodla 

spríjemniť výletom do okolitej prírody Muránskej 

planiny aspoň tri dni zimných prázdnin deťom, o ktoré 

nikto nemá záujem.
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280-DV
Klub Sclerosis 

Multiplex Trnava

Návštevy dlhodobo 

leţiacich a vozičkárov
        170,00 € Trnava 12.-18.12.2011 10

Týmto projektom by chceli potešiť súčasných a 

bývalých členov klubu, ktorí v dôsledku zhoršenia 

zdravotného stavu uţ dlhší čas nechodia na klubové 

stretnutia. Návštevami by chceli rozveseliť, povzbudiť 

v neľahkom ţivote s diagnózou sclerosis multiplex.

287-DV ZŠ s MŠ Borša
Aby na nich Jeţiško 

nezabudol 
        180,00 € Borša 12.12.-21.12.2011 10

Týmto projektom chce základná škola s materskou 

školou spríjemniť očakávanie Vianoc deťom v hmotnej 

núdzi. Chcú vyjadriť úctu rodičom a najbliţším tým, ţe 

deťom sprostredkujú deň plný záţitkov a prekvapení.

289-DV
Diecézna charita 

Roţňava

Teplo Vianoc a dobrá 

večera
        181,00 € Roţňava 10.12.-30.12.2011 28

Projekt "Teplo Vianoc a dobrá večera" ponúka 

moţnosť preţitia nostalgických chvíľ vianočnej večere 

pre ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na ulici a 

celoročne strádajú teplo domova. Domácou kuchyňou 

chcú prekladatelia navrátiť aspoň na chvíľu čaro 

pohodového večera pri dobrom jedle v kolektíve ľudí, 

kde sa nemusia cítiť v ohrození.

310-DV
Rodičovské zdruţenie 

pri materskej škole

Kaţdý deň môţu byť 

Vianoce
        280,00 € Levice

23.12.2011 a rok 

2012
1

 Projektom "Kaţdý deň môţu byť Vianoce" chce 

rodičovské zdruţenie pri materskej škole pomôcť 56 

ročnej pani upratovačke, ktorá je v zlej ţivotnej situácii 

a uţ dva roky ako bezdomovkyňa. Chceli by jej 

zabezpečiť finančné prostriedky na stravovanie počas 

celého roka v školskej jedálni. Zároveň ju chcú pozvať 

spolu s kamarátkou na slávnostnú večeru a odovzdať 

tieţ darčeky od detí.

311-DV Mgr. Alica Olejniková Vianoce v Beniakovciach         200,00 € Košice 26.12.2011 3

Týmto projektom chce predkladateľka umoţniť mladej 

rodine - azylantom, aby pocítili podporu aj tzv. "širšej 

komunity" a svojich priateľov. Cieľom je finančne ich 

odbremeniť a zakúpiť im podľa ich výberu zariadenie 

do detskej , ktoré  by zahŕňalo skriňu, detskú 

postieľku, komodu.
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314-DV

Miestna organizácia 

Slovenského zväzu 

astronómov v Spišskej 

Novej Vsi

"Hviezdy deťom"         170,00 € 
Spišská Nová 

Ves
10.12.-31.12.2011 50

V rámci projektu občianskeho zdruţenia milý Ufo-

priateľ spišskonovoveských hvezdárov-navštívi počas 

Vianoc deti, ktoré choroba prinútila liečiť sa v 

nemocničnom zariadení. Prinesie im úsmev, maškrty, 

obrázky s vesmírnou tematikou a porozpráva o 

hviezdach, Slnku, Mesiaci a planétach.

315-DV
Obec Nálepkovo- 

obecný úrad

Vianočná besiedka- 

spolu a krásne
        320,00 € Nálepkovo 10.12.-22.12.2011 50

Deti s matkami - ide skupinu, ktorej chce pomôcť 

predkladateľka projektu. Chce im pripraviť vianočnú 

besiedku s kapustnicou a darčekmi. Deti si vyberú a 

ozdobia svoj vlastný stromček a ozdobovať budú aj 

perníčky, ktoré upečú ich mamičky. Deti zo základnej 

školy pripravia biblické predstavenie, ktoré na 

besiedke odprezentujú a rozdajú sa aj darčeky pre 

deti, ale aj mamičky.

317-DV
Down syndróm klub 

Snina
Aj my chceme pomôcť!         300,00 € Snina 19.12.-21.12.2011 20

Cieľom projektu je realizovať vianočné stretnutie, 

besiedku mentálne postihnutých detí s bezdomovcami 

v meste. Deti im okrem pekných chvíľ rozdajú 

vlastnoručne zhotovené darčeky, pripravený kultúrny 

program, vianočnú kapustnicu, koláčiky, ale hlavne 

lásku, ktorú počas Vianoc potrebuje kaţdý.

322-DV OZ Ozveny
Vianočná chvíľa radosti 

pre starých ľudí
        205,00 € Hrachovo 10.12.-16.12.2011 50

Dobrovoľníci občianskeho zdruţenia chcú osamelým, 

chorým a sociálne znevýhodneným starým ľuďom 

darovať chvíle šťastia a radosti v predvianočnom 

období a to prostredníctvom  vianočného posedenia s 

koledami a vinšami pri vianočnej kapustnici a punči.

328-DV Habdáková Silvia Rozprávkové Vianoce         200,00 € 
Povaţská 

Bystrica
9.12.-30.12.2011 60

4 dobrovoľníčky pripravia posedenie pre OZ Zdravá 

duša, ktoré zdruţuje mladých telesne 

hendikepovaných ľudí. Tí majú veľkú záľubu v čítaní, 

no finančná situácia im neumoţňuje kupovať si knihy. 

Na spoločnom vianočnom posedení budú obdarovaní 

novými kniţkami, aby si mohli zaloţiť kniţnicu a 

čitateľský klub.
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330-DV
Charita- dom sv. 

Vincenta n.o.

Krajšie Vianoce pre 

všetkých
        300,00 € Prievidza 2.12.-24.12.2011 290

Nezisková organizácia Charita- dom sv. Vincenta chce 

spríjemniť sviatky ľuďom bez domova zorganizovaním 

vianočnej večere a benefičného koncertu.

333-DV Simona Kuteničová
Čarovné Vianoce pre 

kaţdého
        150,00 € Banská Bystrica nezáleţí 3

Simona chce pomôcť Majke, ktorá sa sama stará o 

dvoch malých synov, pričom jeden sa narodil s 

vrodenou chorobou tráviaceho traktu, trpí DMO. Pani 

Majka nemôţe pracovať, pretoţe všetok svoj čas 

musí venovať synovi a manţel ju opustil. Rodina by 

veľmi potrebovala nové postele.

335-DV
Angela a Vladimír 

Bagin

Zbúrajme bariéry nielen 

počas Vianoc
        200,00 € Kameničany 12.-28.12.2011 60

Manţelia Baginoví by radi sprostredkovali vianočnú 

atmosféru skupine zdravotne znevýhodnených 

občanov z obce Kamenice formou vianočného 

posedenia s vystúpením detí z obce, aby pocítili 

spolupatričnosť komunity.

336-DV Antónia Palúchová Darujte Vianoce sirotám         231,00 € Čadca 4.12.-14.12.2011 6

 Pani Palúchová by chcela pomôcť sirotám, ktoré prišli 

o oboch rodičov, zomrela im aj stará mama a v 

súčasnosti sú v starostlivosti svojho starého otca a 

svojej tety. Rodina ţije v nedostatku, chýba im všetko, 

no deti by sa najviac potešili televízoru.

337-DV ZŠ s MŠ v Tulčíku
Radosť v srdci, slza v 

oku
        200,00 € Tulčík 10.12-.31.12.2011 238

Učitelia zo Základnej školy s materskou školou v 

Tulčíku by chceli pripraviť vianočné posedenie pre 

starších obyvateľov obce v neľahkej sociálnej situácii. 

Deti zo školy predvedú literárno-hudobné posedenie. 

Spoločne si pochutnajú na vianočnej kapustnici.
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342-DV Petra Drábová Vianočné stretnutie II         100,00 € 
Opatovce nad 

Nitrou
10.12.2011 25

Petra Drábová by rada zorganizovala Vianočné 

stretnutie s občerstvením pre ťaţko choré detičky a 

ich rodiny.

343-DV Andrea Drábová Vianoce doma         450,00 € 
Opatovce nad 

Nitrou
dec.2011 4

Študentka Andrea chce pomôcť rodine s dvoma 

malými deťmi v ťaţkej finančnej situácii, ktorá nemá 

okolo seba nikoho, kto by im podal pomocnú ruku. 

Najviac by potrebovali príspevok na ubytovanie.

345-DV Jana Micháliková Aby sa mu nesmiali...         110,00 € Detva 22.-23.12.2011 2

Pani Michalíková by rada zakúpila oblečenie pre 

chlapca, ktorý ţije s mamou v dôchodkovom veku a 

spoluţiaci sa mu vysmievajú pre skromné nemoderné 

obliekanie.

347-DV Ivana Krempaská Vianočné prekvapenie         100,00 € Veľký Šariš
06.12.2011-

30.06.2012
46

Ivana Krempaská pracuje ako učiteľka v rómskej 

materskej škôlke, ktorú navštevujú deti zo slabých 

sociálnych pomerov. Väčšina z nich nikdy nemala 

moţnosť drţať v ruke hračku. Pani Krempaská by 

deťom chcela dopriať kniţky na rozvoj záujmu o 

čítanie.

348-DV
ZŠ s MŠ Kalná 

Roztoka

Spomienky hrejúce 

srdcia
        100,00 € Kalná Roztoka 05.12-22.12.2011 25

Deti zo Základnej školy s materskou školou v Kalnej 

Roztoke si pripravili vianočný program pre starších 

osamelých ľudí z obce, ktorí okrem návštevy 

miestnych potravín nemajú ţiadny kontakt so 

spoločnosťou. Vianočné predstavenie bude v 

rusínskom jazyku, nakoľko starí obyvatelia obce inú 

reč nepoznajú.
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354-DV Zdena Ferencová Tichá noc, svätá noc         180,00 € Gelnica 24.12.2011 1

Pani Ferencovú dojal osud malej talentovanej 

hudobníčky, ktorá má onkologicky chorú mamičku a  

jej rodina je v hmotnej núdzi. Dievčatku by chcela 

zakúpiť klávesový hudobný nástroj a podporiť tak 

rozvoj jej hudobného nadania.

359-DV Dominika Dlugošová Čarovné Vianoce          100,00 € Pača 20.12.2011 6

Študentka Dominiky by rada vyčarovala úsmev na 

tvári štyrom deťom, ktorých matka podľahla alkoholu. 

Rolu mamy prebrala najstaršia dcéra. Dominika chce 

deti vziať do kina a cukrárne a kúpiť im malé darčeky.

360-DV Ingrid Hivková
Pomôţme tým, ktorí si 

sami nemôţu pomôcť
        100,00 € Topoľovka 20.-24.12.2011 1

Pani Hlivková spolu s mládeţou z obce Topoľovka 

poteší 32 ročného telesne postihnutého Slavomíra 

folklórnym vystúpením a darčekom. Slavomír má 

okrem telesného hendikepu aj mentálny postih, je na 

úrovni malého dieťaťa. Radosť mu urobia obrázkové 

kniţky a teplá deka na prikrytie.

362- DV Veronika Šalková Pomoc pre syna s otcom         350,00 € Nová Baňa 12.12.-31.12.2011 2

Veronika by rada uľahčila osud dvom muţom-otcovi a 

synovi Tomášovi. Tomášov otec je po ťaţkej 

mozgovej príhode odkázaný na synovu nepretrţitú 

starostlivosť. Mama im zomrela, keď bol Tomáš malý. 

Veronika chce zakúpiť antidekubitný matrac, nakoľko 

rodina si ho nemôţe dovoliť a poisťovňa im 

nedokázala vyjsť v ústrety.

364-DV OZ Odyseus- doplniť Vianoce na dosah         138,00 € Bratislava 10.-24.12.2011 26

Pracovníci OZ Odyseus chcú aj svojim klientom 

dopriať aspoň kúsok Vianoc v podobe vianočného 

občerstvenia a darčekov. Rovnako by radi obdarovali 

6 ľudí vo výkone trestu, ktorí trpia osamelosťou a 

odsudzovaním zo strany najbliţších.
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365-DV
Zdruţenie Priaznivci 

pustého hradu Zvolen
Vianoce bez mamičky         200,00 € Zvolen 10.12-30.12.2011 3

Členovia zdruţenia Priaznivci pustého hradu Zvolen 

chcú pomôcť preţiť krajšie sviatky dvom maloletým 

deťom, ktoré zostali bez mamy. Tá vycestovala za 

zárobkom do zahraničia a vráti sa aţ v budúcom roku. 

Ich otec o prácu prišiel a podnikateľ u ktorého 

pracoval mu neuhradil mzdu za niekoľko mesiacov. 

Rodine v ťaţkej situácii dobre padne nákup potravín a 

vianočných darčekov.

368-DV Mária Filová Vianoce zo srdca         100,00 € Krompachy 20.12.2011 3

Pani Filová niekoľko rokov vedľa matky s dvoma 

deťmi, ktorú psychicky týral manţel-alkoholik. Podarilo 

sa jej od neho oslobodiť, no na výchovu a obţivu 

svojich dvoch synov zostala úplne sama. Pani Filová 

im chce zakúpiť potraviny na štedrú večeru i praktický 

spoločný dar.

369-DV Jarmila Prelichová Darujem Vianoce         130,00 € Slovinky 16.12.2011 14

Študentka Jarmila by rada pomohla hneď dvom 

rodinám v hmotnej núdzi, ktoré ovplyvnila 

nezamestnanosť, choroba a smrť člena rodiny. Obom 

rodinám by rada zakúpila potraviny na štedrovečerný 

stôl.

372-DV Lucia Henčeková Maškrtné jazýčky           80,00 € Rišňovce 24.12.2011 9

Lucia Henčeková by rada pomohla nákupom potravín 

rodine so šiestimi deťmi. Ktorá ţije v schátralom dome 

bez prívodu plynu a vody v zlých materiálnych a 

sociálnych pomeroch.

376-DV Obec Spišský Hrhov Vianoce pre Veroniku         250,00 € Spišský Hrhov december 2011 3

Zamestnanci obecného úradu v Spišskom Hrhove sa 

rozhodli pomôcť malej veronike, ktorej sa biologická 

mama vzdala. Prichýlila ju vzdialená príbuzná. Ţijú v 

rodinnom dome bez teplej vody. Obec by im rada 

zakúpila bojler n a ohrev vody a darček pre Veroniku.
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379-DV
ZŠ Ondavské 

Matiašovce doplniť
Magické Vianoce         190,00 € 

Ondavské 

Matiašovce
10.12-31.12.2011 94

Deti zo Základnej školy Ondavské Matášovce si 

pripravili kultúrny program pre osamelých ľudí z 

Domova sociálnych sluţieb. Na hodinách výtvarnej 

výchovy pre nich zhotovia darčeky a napečú perníčky.

382-DV
Soňa Hlaváčová, 

Tatiana Luberdová
Vianočná nádej         200,00 € Košice- Šaca 20.-26.12.2011 7

Pani Soňu a pani Tatianu spojil spoločný záujem 

pomôcť matke 6 detí, z ktorých 2 sú v ústavnej 

výchove, nakoľko bytové podmienky matky nespĺňajú 

podmienky pre výchovu všetkých detí. Matka 

vychováva deti sama, no je zodpovedná, starostlivá a 

snaţí sa im dať všetko. Preto jej chcú pomôcť 

zakúpením potravín a vianočných darčekov.

387-DV Daniela Šidová Buďme aj my anjelmi         187,00 € Ruţomberok 10.-23.12.2011 3

Daniela Šidová a ostatní dobrovoľníci z Hnutia 

kresťanských spoločenstiev detí sa rozhodli 

zorganizovať pomoc pre kuchárku Ivetku s neľahkým 

osudom. Pomôcť jej chcú vlastnou dobrovoľníckou 

prácou- pečením a predajom medovníčkov, za ktoré 

jej chcú zakúpiť  vchodové dvere. Pôvodné dvere na 

jej domčeku, v ktorom ţije so svojimi dvoma deťmi, sú 

uţ staré a prepúšťajú chlad.

390-DV Martina Puškášová Vianočná tma..           80,00 € Ochtiná 23.12.2011 2

Martina spoznala pri svojich dobročinných aktivitách 

nevidiaceho Milana, ktorý kvôli svojmu hendikepu trpí 

nedostatkom sociálnych kontaktov, no napriek tomu 

nestráca iskru, humor a pozitívny prístup. Pre Milana 

a jeho opatrovateľku by rada zorganizovala malé 

vianočné posedenie a zakúpila mu ohrievač vzduchu.

396-DV OZ Maják nádeje
Na radosť nie je nikdy 

neskoro
170,00 €        Košice 10.-31.12.2011 4

Cieľom občianskeho zdruţenia, ktoré chce spríjemniť 

Vianoce mladej štvorčlennej rodine ţijúcej vo veľmi 

skromných podmienkach, pomocou projektu s názvom 

"Na radosť nikdy nie je neskoro", je zabezpečiť nákup 

kuchynského stola a skrine.
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399-DV OZ Maják nádeje Šijací stroj pomoci 220,00 €        Košice 10.-31.12.2011 8

"Šijací stroj pomoci" je projekt, ktorým chce občianke 

zdruţenie pomôcť matke ţijúcej v biede, ktorá je 

vyučenou krajčírkou a má 6 detí. Pomocou kúpi tohto 

stroja vie matka zabezpečiť dlhodobo svojou prácou 

základné potreby na ţivobytie.

400-DV
Mgr. Ing. Emília 

Kšiňanová

Slovenský Betlehem a 

Šimonko v ňom
70,00 €          

Bánovce nad 

Bebravou
10.-30.12.2011 2

Cieľom projektu "Slovenský Betlehem a Šimonko v 

ňom" je zameraný na 8-ročného chlapca s Dawnovým 

syndrómom, ktorému projekt umoţní návštevu ţivého 

betlehemu a vianočným trhov pred divadlom Andreja 

Bagara v Nitre.

408-DV Alţbeta Maglodská
Chcem vyčariť úsmev  

na tvári
220,00 €        Nesvady 19.-30.12.2011 1

Pomocou projektu "Chcem vyčariť úsmev na tvári" 

chcú spríjemniť fyzicky aj mentálne postihnutej 

Nataške Vianoce kúpou nového kresla, ortopedického 

vankúša a bábiky.

412-DV Harmónia
Pomoc chudobným v 

čase Vianoc
520,00 €        Ţilina 1.-31.12.2011 52

Sociálne zariadenie pomocou projektu "Pomoc 

chudobným v čase Vianoc" chce zabezpečiť ľuďom v 

hmotnej núdzi dôstojné preţitie vianočných sviatkov 

pomocou zorganizovania štedrej večere.

414-DV
Reedukačné centrum 

Čerenčany
Vianoce bez rodičov 200,00 €        Čerenčany 6.-31.12.2011 50

V reedukačnom centre nechcú, aby deti na plakali a 

boli smutné, ale aby preţili krásnu atmosféru Vianoc a 

aby im nič nechýbalo. Projektom Vianoce bez rodičov 

budú deťom zabezpečené baličky s potrebnými 

vecami, no aj malými prekvapeniami.
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418-DV SOŠ J. Čabelku Jeţiško u Emauzy 280,00 €        Holíč 6.-21.12.2011 20

Deti v azylovom dome veria takisto na Jeţiška, no 

veľakrát neprišiel. Preto im tento rok projekt Ježiško v 

Emauzy  dá istotu, ţe Vianoce sú a zaţijú trocha 

radosti s kamarátmi, ktorí im donesú darčeky a strávia 

s nimi príjemné chvíle.

422-DV Anna Urbanovská Maľované Vianoce 65,00 €          
Bánovce nad 

Bebravou
10.-30.12.2011 2

Projektom Maľované Vianoce  chce Anna spraviť 

radosť a pomôcť v ťaţkej ţivotnej situácii matke, ktorá 

stratila sluch a jej malej dcérke. Štedrý deň by mali 

spríjemnený slávnostnou večerou a drobnými 

darčekmi.

423-DV Anna Urbanovská Pokojné Vianoce 110,00 €        
Bánovce nad 

Bebravou
10.-30.12.2011 2

Pokojné Vianoce  je projekt, ktorý spríjemní Vianočné 

sviatky matke so štyrmi deťmi, ktorí sa nachádzajú v 

ťaţkej situácii. Prípravou večere a kúpou darčekov 

budú môcť zaţiť pravú atmosféru Vianoc.

424-DV Anna Urbanovská Radostné Vianoce 155,00 €        
Bánovce nad 

Bebravou
10.-30.12.2011 3

Pani Anna by rada pomohla na Vianoce štvorčlennej 

rodine, ktorá je bez otca a vianočná večera im spraví 

veľkú radosť.

425-DV OZ Odysea Mysle Čarokrásne Vianoce 300,00 €        Komárno 10.-24.12.2011 35

Cieľom projektu Čarokrásne Vianoce je pomôcť 

osamelým matkám s deťmi prekonať samotu a citlivé 

obdobie bez opory blízkych. Pre účastníkov bude 

zorganizované posedenie s divadelným predstavením 

a s hrami a súťaţami pre najmenších.
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426-DV Slovenský červený kríţ
Vianoce pre kaţdého, 

komu nie je dopriate
500,00 €        Rimavská Sobota 10.-24.12.2011 90

Umoţniť preţiť čaro Vianoc a nezabudnuteľnú 

vianočnú atmosféru 90tim bezdomovcom je cieľom 

projektu Vianoce pre každého, komu nie je dopriate 

Slovenský červený kríţ.

428-DV Júlia Salašová
Tvoja bolesť a radosť= 

moja
200,00 €        Ţilina 16.-24.12.2011 4

Júlia by rada pomohla svojim projektom Tvoja bolesť 

a radosť=moja  osamelej matke s troma deťmi, aby 

mali na sviatky plný štedrovečerný stôl a deti sa tešili 

novému oblečeniu.

429-DV Helena Štrbavá
Túţim obdarovať darcu- 

babičku
280,00 €        Trstená 20.-30.12.2011 1

Túžim obdarovať darcu: babičku je projekt pre 70 

ročnú pani, ktorá uţ 15 rokov robí vianočné oblátky, 

ktoré potom rozdáva. Tento rok bola nešťastná, lebo 

sa jej pokazil stroj na pečenie, preto jej chce pani 

Helena spraviť radosť a kúpiť jej nový.

433-DV
Ambrelo, občianske 

zdruţenie

Podpora rodiny s 

muskulárnym 

dystrofikom.

200,00 €        Bratislava 10.-23.12.2011 1

Občianske zdruţenie by chcelo podporiť projektom 

Podpora rodiny s muskulárnym dystrofikom, rodinu, v 

ktorej majú viacerí členovia zdravotné postihnutie a to 

kúpou zdravotníckeho materiálu.

437-DV
Ing. Ľudmila 

Prevuţňáková
Taminkine Vianoce 400,00 €        Košice december 4

Poschodovú posteľ, plienky, drobné darčeky a štedrá 

večera bude pripravená pre rodičov a dvoch 

súrodencov, z ktorých sestrička bojuje s rakovinou, v 

rámci projektu Taminkine Vianoce.
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442-DV

Občianske zdruţenie ´´ 

PRE KRAJŠIU 

BUDÚCNOSŤ´´

Vianoce 2011 200,00 €        Sikenička 10.-30.12.2011 25

Pomocou projektu Vianoce 2011  by chcelo  občianske 

zdruţenie zorganizovať program pre 25 detí z 

najchudobnejších rodín obce. Deti preţijú príjemné 

vianočné dni a kúsok z pohodlia a tepla domova.

444-DV
Správa zariadení 

sociálnych sluţieb

´´Vianoce pre ľudí bez 

domova´´
        200,00 € Nitra

21.12.2011- 

1.1.2012
55

Útulok pre bezdomovcov by rád zorganizoval Štedrú 

večeru aj vďaka projektu Vianoce pre ľudí bez 

domova pre ľudí, ktorí nemajú s kým preţiť tieto 

chvíle. Okrem večere budú mať pripravené aj drobné 

darčeky. 

454-DV Bc. Erika Horniaková Vianoce pre Andrejku 180,00 €        Starý Tekov 13.-23.12.2011 1

Projekt Vianoce pre Andrejku  je určený pre ťaţko 

zdravotne postihnuté dievčatko. Cieľom je odľahčiť 

finančne rodinu a kúpiť dievčatku lieky, oblečenie a 

špeciálnu stravu.

458-DV

Slovenský zväz 

telesne postihnutých, 

ZO č.700

Zabudnime na starosti a 

ochutnajme čaro Vianoc
105,00 €        Krompachy 12.-17.12.2011 131

Týmto viacúčelovým projektom Zabudnime na starosti 

a ochutnajme čaro Vianoc  chce nezisková organizácia 

prejaviť solidaritu a spolupatričnosť starým, chorým a 

opusteným ľuďom práve na Vianoce. Taktieţ 

zabezpečia rómskym deťom ovocie a vianočné 

oblátky.

459-DV
PaedDr. Jarmila 

Dragulová
Vianočný medovník         190,00 € Prievidza 12.12-20.12.2011 60

Pani Jarmila pracuje ako pedagóg v Šaši v Prievidzi, 

kde sa denne stretáva s deťmi a ich rodičmi ţijúcimi v 

biede. Pani učiteľka pripraví s deťmi vianočné pečivo 

určené pre všetky sociálne slabé rodiny, z ktorých deti 

pochádzajú.
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463-DV
Občianske zdruţenie 

Alveus
Tvorivá radosť Vianoc 450,00 €        Uhorské 10.12-31.12.2011 10

Zámerom projektu Tvorivá radosť z Vianoc  je podpora 

rozvoja duševných schopností a motoriky detí 

mentálne i fyzicky v integrovanom sociálnom centre. 

Láskavým prístupom budú mať deti spríjemnené 

vianočné chvíle rôznymi aktivitami a vrcholom 

všetkého bude vianočný večierok, na ktorom nebudú 

chýbať ani darčeky.

465-DV ZŠ s MŠ Borša Príde Jeţiško?! 550,00 €        Borša 13.12-22.12.2011 3

Ozdobiť vianočný stromček, napiecť perníky, navštíviť 

vianočné Košice a pripraviť vysnívané darčeky, to 

všetko chcú spraviť ţiaci v projekte Príde Ježiško?! 

Pre tri deti, ktoré sa stali pred rokom sirotami.

468-DV Mária Szomjuová Prekvapenie         100,00 € Trebišov 14.-30.12.2011 6

Pani Szomjuová chce matke 5 detí ţijúcich vo veľmi 

skromných pomeroch pripraviť radostné sviatky. 

Doma im s manţelom pripravia pravú vianočnú 

hostinu so stromčekom a darčekmi.

470-DV Petra Šurinová Mamičkine Vianoce 100,00 €        Mútne 17.12-30.12.2011 7

Projekt Mamičkine Vianoce je určený pre matku s 

deťmi, ktorí nezaţili pokojné a štedré Vianoce pre otca- 

tyrana. Počas vianočného obdobia budú mať 

zabezpečené suroviny na večeru, pečenie a nebudú 

chýbať pod stromčekom ani darčeky.

474-DV Lucia Brázdilová Trojičky 1 000,00 €     Bratislava 10.12-31.12.2011 5

Snahou projektu Trojičky  bude, aby aspoň na chvíľu 

zabudli rodičia trojičiek na svoje starosti a problémy, 

ktoré sú existenčné, no bohuţiaľ aj zdravotné. 

Rodinka si pôjde oddýchnuť na víkendový pobyt, budú 

mať zabezpečené pre deti oblečenie, topánky, plienky, 

hračky a darčeky dostanú aj rodičia, pretoţe si ich 

zaslúţia za svoju starostlivosť aj oni.
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476-DV Dominika Bajzáthová
"Zázraky sa dejú a 

Vianoce sa blíţia"
300,00 €        Borša 15.12.-27.12.2011 4

Snahou Dominiky pomocou projektu Zázraky sa dejú 

a Vianoce blížia  je pomôcť svojej ťaţkým osudom 

skúšanej kamarátke a jej rodine. Účelom bude 

pripraviť im pokojné a čarovné Vianoce, tým, ţe im 

zabezpečí základné potreby pre ţivot, školské potreby 

a skromné prekvapenia pod stromčekom.

480-DV
Človek pre človeka 

n.o.
Darujme deťom Vianoce 100,00 €        Prešov 22.12.-30.12.2011 7

Prostredníctvom projektu Darujme deťom Vianoce 

chce poskytnúť nezisková organizácia jednej rodine 

preţitie radostných sviatkov. Rodina bude mať 

zabezpečenú sviatočnú večeru, oddych a samozrejme 

niekoľko drobných darčekov.

488-DV Miroslava Töröková Vianoce na zotavenie 670,00 €        Košice-Barca 20.-27.12.2011 5

Miroslava by rada svojim projektom Vianoce na 

zotavenie  pomohla mamičke so štyrmi deťmi, ktorá sa 

momentálne v horšom zdravotnom stave nedokáţe 

starať o domácnosť, čiţe by ich čakali veľmi smutné 

Vianoce. No vďaka Nadácii Orange budú tráviť 

Vianoce v hoteli, kde si všetci oddýchnu a budú sa 

spolu tešiť zo sviatkov.

489-DV Mesto Krompachy
Nezabudnuteľné Vianoce 

pre všetkých
200,00 €        Krompachy 10.12-31.12.2011 24

Cieľom projektu Nezabudnuteľné Vianoce pre 

všetkých  je skrášliť Vianoce deťom z rómskej osady, 

ktoré sú ťaţko zdravotne postihnuté. Všetky tieto deti 

si zaslúţia pekné vianočné prekvapenie.

503-DV Istota, n.o.

Krásne Vianoce pre 

sociálne 

znevýhodnených

300,00 €        Lovinobaňa 10.-22.12.2011 10

Pomoc sociálne znevýhodneným, zdravotne 

postihnutým, osamelým a ľuďom v kríze je zámerom 

projektu Krásne Vianoce pre sociálne 

znevýhodnených. Ich vianočné sviatky budú 

skrášlené spoločnými stretnutiami, na ktorých si 

vyrobia ozdobné predmety pre svojich blízkych, 

zúčastnia sa aj vianočnej kapustnice a dostanú 

poukáţky do obchodu.
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505-DV Mária Rešutíková
Vianoce sú darom pre 

všetkých 
150,00 €        Bratislava 20.-24.12.2011 9

Projektom Vianoce sú darom pre všetkých  chce pani 

Mária pomôcť sedem detnej rodine, ktorá sa 

nachádza v ťaţkej sociálnej a ekonomickej situácii. 

Pomocou Nadácie Orange preţije táto rodina dni plné 

radosti, štedrosti a obdarovania.

506-DV Nora Túblová
S rodinou sú Vianoce 

najkrajšie
430,00 €        Bratislava 12.12-26.12.2011 5

Pani Nora by rada pomohla svojim projektom S 

rodinou sú Vianoce najkrajšie  rodine, ktorá má syna v 

nemocnici na onkologickom oddelení. Vďaka pomoci 

budú môcť rodičia preţiť sviatky so svojim synčekom 

a budú mu môcť doniesť aj niekoľko pekných 

darčekov.

520-DV
Mgr. Zuzana 

Spišiaková
Zimný tábor 300,00 €        Košice 19.12.2011 90

Projektom "Zimný tábor" chcú darovať pani Zuzka s 

dcérou koncert sláčikového orchestra a 

Štedrovečernú kapustnicu obyvateľom Krízového 

centra.

526-DV Terézia Smatanová
Núdza sa ich nechce 

vzdať...h
200,00 €        Topoľčany

11.12.2011- 

12.12.2011
6

Prostredníctvom Nadácie Orange chce rodina 

zabezpečiť svojim známym, ktorí prišli po poţiari o 

strechu nad hlavou, základné potreby pre normálny a 

čo najmenej obmedzený chod domácnosti.

528-DV Michaela Minárová Pomoc rodine 300,00 €        Piešťany 1.12.2011 3

Martinka a Zuzka - 23 ročné ťaţko telesne postihnuté 

dvojičky, zostali po rozvode rodičov ţiť len s otcom v 

starom dome, bez kúpeľne, WC a vody. 

Prostredníctvom tohto projektu by chcela ich známa 

pomôcť skvalitniť ich ţivot a to aspoň výmenou 

starého okna v izbe, kde sa dievčatá najviac zdrţujú.
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533-DV
Obec Párnica + DFS 

Sajdáčik
Keď zostúpi anjel z neba 230,00 €        Dolný Kubín 15.12-31.12.2011 30

Projekt "Keď zostúpi anjel z neba" je určený pre 

občanov obce Párnica, ktorí zostali osamotení, v 

núdzi, v zlej sociálnej situácii. V spolupráci s DFS 

Sajdáčik chcú pre týchto ľudí pripraviť tradičné 

Vianoce - tak ako kedysi za starých časov.

535-DV
Elpis - Nádej 

Občianske zdruţenie

Vianočný balíček pre 

teba
250,00 €        Hybe 30.12.2011 50

Občianske zdruţenie pripravilo projekt pre najmenšie 

detičky v obci Hybe. Cieľom je zblíţenie detí medzi 

sebou formou spoločnej aktivity, prizvať aj deti zo 

slabších a rómskych rodín a preţiť príjemné spoločné 

chvíle.

542-DV Iveta Kubalová Týţdeň radosti 125,00 €        Roţňava 22.12-28.12.2011 8

Projekt je určený pre deti z Krízového strediska, ktoré 

nikdy nepreţili Vianoce v pokoji , v teple, najedené a v 

rodinnej pohode. Vďaka projektu môţu objaviť 

opravdivú hodnotu sviatočných dní a zaţiť radosť, i 

keď sú odlúčené od svojich najbliţších.

545-DV Jana Šuvadová
Múdrosť je skrytá v 

šedinách
300,00 €        Dolný Kubín 17.12.2011 50

Projekt "Múdrosť je skrytá v šedinách" je určený 

najstarším obyvateľom obce. Ide o jednoduché 

predvianočné posedenie, na ktorom si môţu 

zaspomínať. Takouto formou si ich chce uctiť 

predkladateľka tohto projektu a poďakovať im za 

všetko čo mladým dávajú.

548-DV Tomáš Palenčár Sviatky ako kedysi 250,00 €        Sabinov 19.12-26.12.2011 20

Tento projekt je zameraný na spríjemnenie 

sviatočných vianočných dní a hlavne štedrovečernej 

večere pre ľudí bez domova.
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550-DV Edita Rihariova Zahrám vám koledy 200,00 €        Partizánske 4 19.12-21.12.2011 4
Darčekom pre Vladka chce pán Peter urobiť radosť a 

povzbudiť jeho rodinu v ich neľahkej ţivotnej situácii.

551-DV Ľubica Levická Odchovanec 190,00 €        Slanec 31.12.2011 1

Pani Ľubica by rada pomohla mladému študentovi - 

odchovancovi detského domova, ktorý ţije a študuje 

zo skromných finančných prostriedkov. Za pomoci 

grantu by mu chcela podarovať počítač do školy a 

priečnu flautu.

552-DV
Denný stacionár pre 

ŤZP občanov- Nitra

"Vianočné posedenie pre 

ťaţko zdravotne 

postihnutých mladých 

ľudí"

210,00 €        Nitra 21.12.2011 80

Cieľom projektu je zabezpečiť mladým ľuďom s ŤZP, z 

denného stacionáru, vianočné posedenie v kruhu 

svojich blízkych, priateľov a ich rodičov. Okrem 

posedenia si sami pripravia vianočný program a 

vystúpia pred rodičmi a zároveň im rozdajú darčeky, 

ktoré sami vyrobili v DS ŤZP.

553-DV Hedviga Balková 250,00 €        Snina 14.12.-24.12.2011 1

Pani Hedviga by chcela darovať notebook alebo 

počítač deťom, ktorým tento rok zomrel otec. Rodina 

je sociálne slabšia a nemôţu si dovoliť takúto vec.

554-DV Bc. Lucia Janoštiaková
Štedré Vianoce v 

materskej škole
190,00 €        Čierny Balog 12.12.2011 45

Cieľom projektu je integrovať deti z málo podnetného 

a sociálne znevýhodneného prostredia. Materská 

škola by chcela týmto deťom zabezpečiť krajšie 

preţitie vianočných sviatkov, pripraviť im kultúrny 

program a menšie darčeky.
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555-DV OZ Kultúra
Voňavé vianočné 

posedenie
200,00 €        Rajecké Teplice 10.12.-31.12.2011 30

Týmto projektom chce občianske zdruţenie prispieť k 

obojstranným záţitkom seniorov a mladých 

dobrovoľníkov pri spoločnom vianočnom posedení, 

pretoţe práve predvianočný čas dáva priestor na 

zblíţenie dvoch rôznych generácií a príleţitosť pre 

lepšie poznanie.

559-DV Helena Maňkošová Buďme si oporou 200,00 €        Kapušany 21.12.-31.3.2011 1

Uľahčiť Stanislavovi štart do "nového ţivota" by chcela 

pani Helena a to získaním financií na jeho diaľkové 

dokončenie maturity.

563-DV OZ Úspešný ţivot Pekné Vianoce 150,00 €        Lučenec 16.12.2011 10

Projekt je určený 10 dobrovoľníkom, ktorí bez nároku 

na honorár pracovali s mladými s MRK. Projektom im 

chce zdruţenie poďakovať za skvelo odvedenú prácu 

a chce pre nich pripraviť vianočné posedenie pri 

kapustnici a odovzdanie  symbolického vianočného 

darčeka.

565-DV
Ing. Daniela 

Bednárová
Vianoce bez mamy 200,00 €        Lipany 10.12.-24.12.2011 5

Prostredníctvom projektu by chcela predkladateľka 

pomôcť preţiť Vianoce jednej rodine bez finančných 

problémov a s darčekmi. Rodina ostala po smrti matky 

v ťaţkej situácii.

566-DV ZŠ s MŠ Nálepkovo
Vianočné hviezdy v 

osade Grun
250,00 €        Nálepkovo 12.12.-22.12.2011 60

Základná škola s materskou školou by chcela vytvoriť 

čarovné Vianoce pre deti, ktoré ţijú v koncentrovanej 

chudobe a nepoznajú prestretý vianočný stôl a 

zabalené darčeky pod stromčekom. Vianočným 

vystúpením, večerou a darčekmi by chceli urobiť 

týmto deťom radosť.
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567-DV Daniela Bednárová
Aj malé veci znamenajú 

veľa
300,00 €        Lipany 10.12-24.12.2011 6

Prostredníctvom projektu by chcela predkladateľka 

pomôcť preţiť Vianoce jednej rodiny bez finančných 

ťaţkostí a s darčekmi. Otec rodiny je na invalidnom 

dôchodku a matka bola prepustená z práce. V 

domácnosti sú celkom 4 deti.

568-DV Daniela Bednárová Ako chutia Vianoce 100,00 €        Lipany 10.12-24.12.2011 1

Predkladaným projektom by chcela pani pomôcť 

rodine, ktorej sa  narodil s nevyliečiteľnou chorobou - 

fenylketonúriou. Na Slovensku sú len 2 obchody, kde  

sa dajú kúpiť špeciálne potraviny pre diétu kvôli 

chorobe a tieto potraviny sú veľmi drahé. Z príspevku 

by chcela zakúpiť potraviny, ktoré sú v ponuke 

špecializovaných obchodov, no s finančných dôvodov 

si ich rodina nemôţe dovoliť.

569-DV Magdaléna Fričová Darček pre Helenku 60,00 €          Prešov 31.12.2011 1

Predkladateľka projektu by chcela poţiadať o finančnú 

pomoc pre pani Helenku, ktorá je v ústave pre telesne 

postihnutých dospelých občanov, na nové dioptrické 

sklá do okuliarov, nakoľko sa jej zhoršil zrak a tieţ 

finančnú výpomoc na nákup pre ňu nevyhnutnej 

drogérie.

40 000,00 €


