
P.č. Program Názov projektu Názov predkladateľa Mesto
Navrhovaná 

suma
Zhrnutie projektu

1
Darujte 

Vianoce
Vianoce pre všetkých Miesto v dome, o.z. Levice 300 €

Občianské združenie Miesto v dome pripraví v rámci svojej žiadosti 

Vianoce pre všetkých  vianočnú slávnosť s dobrým jedlom pre ľudí 

bez domova. Namiesto výdajného stánku pripravia pracovníci 

organizácie v nízkoprahovom centre prestreté stoly s jedlom a 

zároveň svojich klientov obdarujú potravinovými balíčkami. Finančné 

prostriedky budú použité na vianočné menu a potravinové balíčky pre 

ľudí bez domova.

2
Darujte 

Vianoce

Vianoce pre každú 

rodinu
Obec Gyňov Gyňov 150 €

V obci Gyňov žije rodina, ktorá nemá možnosť prežiť spokojné a 

radostné vianočné sviatky v hojnosti. Preto sa im obec rozhodla 

pomôcť, aby aspoň na chvíľu zabudli na svoje trápenie. Túto rodinu 

tvorí matka, otec a ich dcéra so zdravotným postihnutím. Deti z 

materskej školy vyrobia vianočné ozdoby, dobrovoľníci z obce 

ozdobia vianočný stromček a deti tiež pripravia drobné darčeky pre 

rodinu, ktoré dotvoria príjemnú vianočnú atmosféru. Finančné 

prostriedky budú použité na potraviny, vianočný stromček, dekoračný 

materiál, vianočné osvetlenie a drobné darčeky. 

3
Darujte 

Vianoce

Osamelá 

štedrovečerná 

večera

Parlament mladých 

mesta Vrbové
Vrbové 200 €

Parlament mladých mesta Vrbové chce zorganizovať na Štedrý deň 

štedrovečernú večeru spolu s predstaviteľmi cirkvi pre sociálne 

slabých občanov mesta a aj tých, ktorý sú bez domova. 

Štedrovečerná večera sa uskutoční pri rozsvietenom stromčeku, 

koledách, ktoré zaspievajú deti zo základnej školy a nebude chýbať 

ani vianočné pečivo, ktoré upečú dobrovoľníci. Ako peknú spomienku 

na tento deň im dobrovoľníci spolu s deťmi v rámci tvorivých dielní 

pripravia aj malé darčeky. Finančné prostriedky budú použité na 

potraviny, vianočnú výzdobu a materiál na výrobu darčekov.
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4
Darujte 

Vianoce

Vianoce s veľkou 

rodinou
OZ Bocianie deti Snina 350 €

Aktivisti OZ Bocianie deti chcú priniesť deťom žijúcim v azylových 

zariadeniach a útulkoch Vianoce formou darčekov, vianočného pečiva 

a vianočnej atmosféry. Pri spoločnom občerstvení za jedným stolom 

si urobia spoločné vianočné posedenie pri stromčeku. Keďže ide o 

deti, ktoré poznajú, určite to bude večer spomienok, zážitkov, plánov 

do budúcnosti a hlavne vzájomnej spolupatričnosti. V tomto roku 

pomôžu v Dome sv. Faustíny a v Dome sv. Jozefa vo Svidníku a 

navštívia aj Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou. 

Finančné prostriedky budú použité na darčeky s hygienickými 

potrebami, občerstvenie a cestovné.

5
Darujte 

Vianoce
Vysnívané Vianoce

Centrum sociálnych 

služieb KA
Krupina 290 €

Centrum sociálnych služieb z Krupiny chce pomôcť spraviť krásne 

Vianoce trom rodinám v ich zariadení. Ide o tri osamelé matky s 

deťmi, ktoré žijú v zariadení núdzového bývania a zaslúžia si krásne a 

hojné Vianoce. Získané finančné prostriedky budú použité na nakúp 

potravín na štedrovečernú večeru a nákup darčekov pre rodiny.

6
Darujte 

Vianoce

Bezdomovci 

bezdomovcom

Slovenský Červený 

kríž, územný spolok 

Michalovce

Michalovc

e
250 €

Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce chce v rámci 

projektu Bezdomovci bezdomovcom  v predvianočnom čase zmierniť 

nepriaznivý osud ľudí bez domova, pripraviť im potravinový balíček a 

podať misku kapustnice. Zároveň chcú pripraviť štedrovečernú večeru 

pre klientov útulku, ktorí síce majú strechu nad hlavou, ale obdobie 

Vianoc je u nich poznamenané smútkom. Finančné prostriedky budú 

použité na potravinové balíčky, štedrovečernú večeru, hygienické 

balíčky pre klientov a jednorazový riad.

7
Darujte 

Vianoce

Rozprávkový večer 

splnených snov

Informačné centrum 

mladých v 

Hanušovciach nad 

Topľou

Hanušovc

e nad 

Topľou

290 €

Pomoc Informačného centra mladých Hanušovce nad Topľou je 

určená pre deti so sociálne slabších rodín, rodín v hmotnej núdzi. 

Týmto mladým ľuďom chcú  urobiť rozprávkový večer splnených snov, 

na ktorom ich obdarujú  vianočnými balíčkami, ktoré budú obsahovať 

základné potreby ako sú školské pomôcky, hygienické potreby a 

sladkosti. Na vianočnom večierku deti vystúpili s pripravovaným 

programom pre rodičov a na záver dobrovoľníci informačného centra 

mladých pripravia kapustnicu, na ktorej si všetci spoločne pochutnajú. 

Finančné prostriedky budú použité na hygienické potreby, školské 

potreby a pochutiny.



8
Darujte 

Vianoce

Urobme Vianoce 

krajšie

Charita - dom sv. 

Vincenta, n. o.
Prievidza 200 €

V rámci projektu Urobme Vianoce krajšie  Charita - dom sv. Vincenta 

zrealizuje Vianočný benefičný koncert, ktorého program 

dobrovoľnícky pripravujú žiaci Piaristickej spojenej školy a 

Spoločenstvo Piar. Predkladatelia pripravia štedrú večeru pre ľudí bez 

domova, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a sociálne slabým 

rodinám odovzdajú vianočné darčeky. Finančné prostriedky budú 

použité na potraviny na prípravu vianočnej večere a darčeky pre deti 

zo sociálne slabších rodín ako napríklad knihy a školské pomôcky.

9
Darujte 

Vianoce
Kúzelné teplo Vianoc

Komunitné centrum 

Spolu

okres 

Prešov
400 €

Komunitné centrum Spolu z Prešova chce venovať Kúzelné teplo 

Vianoc  deťom a mládeži, so stredným a ťažkým stupňom mentálneho 

postihnutia a s viacnásobným postihnutím, ktoré pochádzajú z 

mnohopočetných rodín, chudobných rodín, z prostredia sociálne 

znevýhodneného. Deti budú spoločne vyrábať darčeky, vianočné 

ozdoby a výzdobu vianočného stromčeka. Finančné prostriedky budú 

použité na materiál na výrobu vianočných darčekov a ozdôb, 

praktické darčeky – hygienické potreby a potraviny na kapustnicu.

10
Darujte 

Vianoce
Vianoce bez rodičov Ľubomír Filo Giraltovce 300 €

Pán Filo s manželkou by projektom Vianoce bez rodičov  rád pomohol 

rodine, kde sa najstaršia dospelá sestra sama stará o svojich 

súrodencov. Radi by sa s touto rodinou stretli, upiekli vianočné oblátky 

a strávili spolu pekné chvíle. Finančné prostriedky budú použité na 

oblečenie, školské potreby a potraviny, ktoré patria na vianočný stôl.  

11
Darujte 

Vianoce
Vianočné posolstvo

PaedDr. Jarmila 

Dragulová
Prievidza 400 €

Pani Dragulová sa venuje deťom so zdravotným postihnutím. Rodiny 

týchto detí sú prevažne v nepriaznivej finančnej situácií. Jej pomoc je 

smerovaná k 4 deťom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. 

Finančné prostriedky budú použité na oblečenie, knihy, hračky, 

cukrovinky, potraviny.

12
Darujte 

Vianoce

Krásny začiatok 

dvoch nových životov
Peter Sládeček Svit 100 €

Pani Jarka sa stará o svoju mamu, ktorá má zdravotné problémy a o 

sestru, ktorá je po DMO. Pán Sládeček by rád pomohol pani Jarke, 

ktorá čaká dvojičky, no žiaľ, bude ich vychovávať sama a navyše sa 

bude naďalej starať o mamu a sestru. Finančné prostriedky budú 

použité na detské vybavenie. 

13
Darujte 

Vianoce
Útulný domov 2015 Peter Zátroch Zvolen 300 €

Peter Zátroch pracuje už 6. rok v Útulku Nádej pre ľudí bez domova. 

Cieľom pracovného tímu je priniesť 22 klientom štedré a príjemné 

Vianoce ľuďom bez domova. Spoločne s klientami vyzdobia priestory, 

pripravia večeru. Finančné prostriedky budú použité na nákup 

potravín a drobné darčeky.



14
Darujte 

Vianoce
Rodinné Vianoce Dávid Bertoš Košice 300 €

Dávid Bertoš je novou pracovnou posilou v Charitnom dome sv. 

Alžbety. V miestnom útulku a nocľahárni je v dennom kontakte s 

ľuďmi bez domova. Zámerom žiadosti Rodinné Vianoce  je priniesť 

atmosféru Vianoc 200 klientom nocľahárne v Košiciach. Finančné 

prostriedky budú použité na kúpu potravín na sviatočnú štedrú 

večeru. 

15
Darujte 

Vianoce
Vianoce pre starších Kristína Kosírová Vrádište 210 €

Kristína Kosírová je zástupkyňou skupiny študentov z hotelovej 

akadémie, ktorí by radi spríjemnili Vianoce seniorom zo Senior domu 

Terézia. Škola poskytne priestor na vianočný večierok a študenti 

pripravia vianočnú večeru pre seniorov. Finančné prostriedky budú 

použité na nákup občerstvenia a hudobného prehrávača, ktorý budú 

seniori využívať. 

16
Darujte 

Vianoce

Stretnutie, 

rôznorodosť, 

spontánnosť

Mária Bošková Koškovce 150 €

Pani Bošková je aktívna šesťdesiatnička, ktorá sa celý život venovala 

práci s ľuďmi. Žiadosťou Stretnutie, rôznorodosť, spontánnosť  chce 

priniesť vianočné darčeky 7 ľuďom s postihnutím. Na malom 

vianočnom posedení im p. Bošková odovzdá teplé šále, čiapky a 

posedia si pri chutnej kapustnici. Finančné prostriedky budú použité 

na nákup potravín, občerstvenia, čiapok, šálov...

17
Darujte 

Vianoce
Iné Vianoce Michal Sedláček Skalica 450 €

Michal Sedláček je zástupca neformálnej skupiny, ktorá už niekoľko 

rokov pomáha v azylovom centre Emauzy v Holíči. Projekt Iné 

Vianoce  prinesie krajšie Vianoce pre 30 detí žijúcich v azylom centre. 

Finančné prostriedky budú použité na nákup darčekov pre deti z 

centra.

18
Darujte 

Vianoce
Požehnané Vianoce

Chránené bývanie, 

domov sociálnych 

služieb a 

špecializované 

zariadenie

Banská 

Bystrica
150 €

Chránené bývanie a domov sociálnych služieb Betonika Pstruša je 

domovom pre 22 klientov s mentálnym, duševným a telesným 

postihnutím. Väčšina klientov trávi čas v zariadení bez záujmu svojej 

rodiny. Zariadenie chce potešiť svojich klientov, pripraviť im príjemné 

vianočné posedenie a atmosféru. Finančné prostriedky budú použité 

na kúpu potravín na štedrú večeru pre klientov zariadenia.

19
Darujte 

Vianoce
Šťastné a veselé Natália Topoľská Prievidza 210 €

Pani Topoľská pracuje v zariadení HARMÓNIA, n.o. v Prievidzi ako 

inštruktorka sociálnej rehabilitácie. Počas svojej práce sa stretla s 

mnohými smutnými a ťažkými osudmi klientov. Pomoc je určená 41 

klientom útulku a zariadenia núdzového bývania, kde žijú najmä 

osamelné matky s deťmi. Finančné prostriedky budú použité na kúpu 

potravín na štedrú večeru.

5 000 €
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