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DV 005/2012
Spokojnosť – centrum 

sociálnych služieb, n. o.
Anjelské vianoce        500,00 € Prievidza

Trenčiansky 

kraj

Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb s 

finančnou pomocou Nadácie Orange pripraví pre klientov zo sociálne 

slabých rodín krajšie a štedrejšie Vianočné sviatky. Sto vybraných 

rodín dostane potravinové balíčky na prípravu tradičnej vianočnej 

kapustnice a deti si pod stromčekom nájdu hračky a balíček plný 

sladkostí.

DV 007/2012 Monika Šebová

Mikuláš, Mikuláš 

čo v tom vreci 

máš?

       300,00 € Prievidza
Trenčiansky 

kraj

Cieľom projektu je rozveseliť deti, ktoré navštevujú nízkoprahové 

denné centrum pre deti a rodinu v Prievidzi. Tieto deti pochádzajú z 

rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a sú odkázané na 

sociálne dávky a pomoc ľudí pracujúcich v centre. Mnohokrát im to 

nevystačí ani na pokrytie základných životných potrieb. V spolupráci 

so zamestnancami nízkoprahového denného centra pripraví pani 

Šebová mikulášsky večierok plný zábavy a radosti. Vyvrcholením 

večierka bude odovzdanie balíčkov plných sladkostí i ovocia sto 

deťom. Balíček im odovzdá Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom a 

anjelom. 

DV 015/2012 Mária Guzová

Krajšie chvíle pre 

Viktorku a 

Mareka

       260,00 € Žakarovce Košický kraj

Viktorka a Marek sú deti chorej mamičky, ktorá je v dôsledku silných 

epileptických záchvatov na invalidnom dôchodku. Otec rodinu opustil 

a starostlivosť o chorú mamu nechal na deti. Tie by na Vianoce 

najviac potešil televízor, pretože starý už pomaly dosluhuje.

DV 018/2012
Občianske združenie Maják 

nádeje

Nádej na lepšiu 

budúcnosť
       280,00 € Košice Košický kraj

Projekt občianskeho združenia Maják Nádeje je zameraný na kúpu 

pračky pre 11 člennú rodinu, ktorá sa nachádza vo finančnej tiesni. 

Matka rodiny sa vzorne stará o svoje deti a otec po 30 odpracovaných 

rokoch stratil zamestnanie kvôli vážnemu zhoršeniu zdravotného 

stavu. 

DV 021/2012 Aktíív-Relax, o. z.
Vianočná 

kaviareň
       300,00 € Dolný Kubín Žilinský kraj

Projekt je zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie vianočných 

sviatkov osamelým seniorom. Pracovníci OZ Aktív-Relax im chcú 

vytvoriť príjemnú atmosféru Vianoc, aby mali pocit, že v životnej 

situácii, v ktorej sa nachádzajú nie sú sami.

DV 028/2012 Vladimír Mlynárik

Keď mama musí 

bojovať aj za 

otca

       300,00 € Dolný Kubín Žilinský kraj

Pán Mlynárik chce pomôcť ovdovelej mamine s tromi neplnoletými 

detičkami. Osud im nedoprial ani zdravie ani radosť z ocinovej 

prítomnosti. Získaním finančných prostriedkov na pohonné hmoty im 

chce aspoň čiastočne uľahčiť prekonávanie bariér v živote, pretože 

dcéru musí mama denne voziť zo Zvolena do Domova sociálnych 

služieb v Bratislave.
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DV 029/2012 Monika Daňková
Pomoc pre 

rodinu bez ocka
       200,00 € 

Dlhá nad 

Oravou
Žilinský kraj

Pani Daňkovú oslovil osud mladej rodiny s troma deťmi. Rodina žila 

relatívne pokojným životom. Matka pracovala v kaderníctve, otec ako 

zámočník vo fabrike. Všetko sa zmenilo v deň, keď otcovi rodiny 

diagnostikovali zápal podžalúdkovej žľazy, ktorému žiaľ po troch 

rokoch vyšetrení a liečby napokon podľahol. Rodina tak prišla nielen o 

otca a manžela, ale aj o stály príjem do domácnosti. Zakúpením 

potravín, oblečenia a darčekov pre deti chce predkladateľka žiadosti 

aspoň čiastočne zmierniť ich zložitú finančnú situáciu a trápenie.

DV 031/2012 Ondrej Oláh
Veď pomáhať sa 

má
       200,00 € Divín

Banskobystrick

ý kraj

Pani Jana a pán Peter majú 4 deti, dve z nich trpia vrodenými 

chorobami. Liečba si vyžaduje každý mesiac nemalé finančné 

prostriedky. Pán Oláh plánuje pozvať rodinu na posedenie do 

cukrárne, jeho manželka spolu so starou mamou zatiaľ pripraví pod 

vianočný stromček darčeky v podobe teplých búnd, obuvi a hračiek. 

24.12.2012 dostanú pozvanie do miestnych potravín a tam si budú 

môcť nakúpiť potraviny, aby mali deti čo do úst aj po Vianociach.

DV 032/2012 Obec Hontianske Tesáre Vianočné oblátky        300,00 € 
Hontianske 

Tesáre 

Banskobystrick

ý kraj

Vianočné oblátky sú jedným zo symbolov Vianoc a preto by nemali 

chýbať v žiadnej rodine. Žiaci malej školy v Hontianskych Tesároch s 

pani učiteľkami by radi priniesli dobré slovo do každého domu a 

pozdravili všetkých ľudí dobrej vôle, predovšetkým však starých, 

opustených a chorých. Takto chcú pokračovať v dávnej a peknej 

tradícii roznášania vianočných oblátok v obciach.

DV 033/2012 PaedDr. Andrea Mičíková

Vianočné 

minerály pre pani 

Aničku

         90,00 € Košúty Trnavský kraj

Pani Aničke sa stráca v tele dôležitý minerál draslík - kálium. Jeho 

nedostatok poškodzuje nervovú činnosť a aj činnosť srdca. Prianím 

predkladateľky žiadosti je potešiť pani Aničku balíčkom minerálov, 

ktoré sú v lekárňach neskutočne drahé a taktiež balíčkom ovocia, v 

ktorých sa tento dôležitý minerál nachádza.

DV 034/2012 Alžbeta Zemanová
Čakáme ťa 

Ježiško
       250,00 € Mojmírovce Nitriansky kraj

Projekt je zameraný na pomoc a vytvorenie krásnych vianočných 

sviatkov pre rodinu v ťažkej životnej situácií. Matka má 5 

školopovinných deti o ktoré sa príkladne stará, otec prišiel o 

zamestnanie, čo veľmi narušilo ich rodinný rozpočet. V spoločnej 

domácnosti žijú so starou matkou, ktorá sa lieči na cukrovku. Pani 

Zemanová chce v zimnom období rodine vypomôcť kúpou 

nevyhnutných krbových kachlí.
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DV 036/2012
Rodinne centrum SLUNCE 

n.o
Nádej        400,00 € Komárno Nitriansky kraj

Rodinné centrum Slunce v Komárne prevádzkuje chránenú dielňu a 

venuje sa deťom zvereným do náhradnej starostlivosti. Počas Vianoc 

chce vypomôcť sociálne slabým rodinám zakúpením dreva na zimné 

obdobie.

DV 037/2012 Alena Bačová Krásne Vianoce        100,00 € Podhradie Žilinský kraj

Pani Bačová sa vo svojej žiadosti zamerala na životom skúšanú 

matku 3 detí, ktorá prišla o manžela i priateľa. Spláca pôžičky, ktoré si 

so zosnulým manželom zobrala a keďže je samoživiteľka, na Vianoce 

sa jej zíde výpomoc v podobe nákupu potravín.

DV 038/2012

Občianske združenie - 

Združenie rodičov a 

priateľov pri DSS Topoľčany

Radostné 

Vianoce pre 

všetky deti

       240,00 € Topoľčany Nitriansky kraj

Cieľom projektu je v čase predvianočného obdobia urobiť radosť 

zdravotne znevýhodneným deťom - klientom zariadenia sociálnych 

služieb Harlekýn Topoľčany. Návšteva Slovenského Betlehema v 

Rajeckej Lesnej deťom pripomenie vianočný príbeh a priblíži čaro 

Vianoc.

DV 039/2012 OZ Prima Vianoce na ulici        260,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Vianoce na ulici sú určené ľuďom v núdzi, ktorí sa počas obdobia 

Vianoc ocitnú alebo sa dlhodobo zdržiavajú na ulici. Terénni sociálni 

pracovníci OZ Prima budú počas 21 dní (10.12. – 31.12.) distribuovať 

klientom v rizikových lokalitách Bratislavy (Bratislava II a Bratislava V 

– Kopčany a Pentagón) darčekové balíčky s pre ľudí nevyhnutnými 

potrebami (obväzy, leukoplasty, zdravotnícky materiál, papierové 

vreckovky, čokoládu a ovocie). Sociálne slabí občania budú môcť v 

tomto čase využiť i služby sociálnej asistencie, právne a sociálne 

poradenstvo, budú ošetrení lekárom v prípade potreby.

DV 045/2012 OZ Maják nádeje

Krajšia 

domácnosť a 

praktická pomoc 

do kuchyne

       150,00 € Košice Košický kraj

Tento projekt je zameraný na 17 člennú rodinu žijúcu v Košiciach. 

Rodina má 14 detí, žijú v malom 3-izbovom byte. Matka je na 

materskej s najmenším dieťaťom, otec je na invalidnom dôchodku, 

ako aj stará mama, u ktorej žijú. Deti sa snažia privyrábať si a takto 

pomáhať rodinnému rozpočtu. OZ Maják Nádeje im chce kúpiť 

koberce, ktoré už majú veľmi zničené, ako aj veľký 30 litrový hrniec na 

obedy.

DV 048/2012 OZ Maják nádeje
Robme radosť, 

kým je čas
       190,00 € Košice Košický kraj

Projekt je zameraný na kúpu vysávača a mixéra pre 12 člennú rodinu, 

ktorá sa nachádza vo finančnej tiesni. Matka, aj otec rodiny sa vzorne 

starajú o svoje deti. Napriek tomu, že obaja ťažko pracujú na 

družstve, ich finančná situácia je zlá.



Číslo 

žiadosti

Názov/meno predkladateľa 

projektu
Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

Darujte Vianoce 2012_podporené žiadosti

DV 049/2012

Pedagogická a sociálna 

akadémia Turčianske 

Teplice

Vianočné piesne 

pre starkých pri 

stromčeku

       100,00 € 
Turčianske 

Teplice
Žilinský kraj

V predvianočnom sviatočnom období pripraví PASA spoločné 

posedenie žiakov a klientov DSS Turčianske Teplice. Snahou žiakov 

bude urobiť radosť a šťastné chvíle ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov 

nemôžu byť medzi svojimi príbuznými. Taktiež naučia starkých 

piesne, ktoré spievajú mladí a zase naopak.

DV 051/2012 OZ ZEBRA
Dedina je ako 

rodina
       100,00 € 

Krásnohorské 

Podhradie
Košický kraj

Obec Pača je periférna obec Rožňavského okresu, ktorý v 

nezamestnanosti v rámci Slovenska obsadzuje popredné priečky. 

Prostredie je krásne, zdravé, ale chudobné. Všetci sa tu vzájomne 

poznajú a sú ako jedna veľká rodina. Aj napriek nízkemu rozpočtu 

obce ,je táto dedina vždy čistá a upravená. Je to tak aj vďaka ľuďom, 

ktorí pracujú v projekte občan - obec. OZ Zebra im chce prejaviť úctu 

a spolupatričnosť a formou vianočného posedenia pre nich pripraviť 

nezabudnuteľný vianočný zážitok. Jedná sa o sociálne odkázaných 

obyvateľov, žijúcich na hranici chudoby.

DV 052/2012 OZ ZEBRA
Keď je otec aj 

mama
       180,00 € 

Krásnohorské 

Podhradie
Košický kraj

OZ Zebra chce rodine, v ktorej otec sám vychováva svoje deti zakúpiť 

oblek a doplnky pre staršieho zo synov, ktorý bude mať stužkovú. 

Takáto položka je zásahom do obmedzeného príjmu rodiny a bude to 

pomoc na správnom mieste.

DV 053/2012 Ing. Dominka Dlugošová Vianočný úsmev          60,00 € Lozorno
Bratislavský 

kraj

Monika je mladá mamička, ktorá žije so svojim synčekom sama v 

prenajatom byte. Podarilo sa jej po materskej dovolenke nastúpiť do 

práce, avšak len na polovičný úväzok. Financií na živobytie má málo a 

nízky príjem a výživné pohltí nájomné, strava a potrebné veci. V jej 

situácii pomôže jednorazová finančná pomoc na zakúpenie zimného 

ošatenia a obuvi pre dieťa.

DV 054/2012 Anna Potocká
Vianoce pre 

Bibianu
         90,00 € Pača Košický kraj

Pani Bibiána je na čiastočnom invalidnom dôchodku a vzhľadom na 

svoj zdravotný stav si prácu nenájde, aj keby veľmi chcela. Prežiť 

krajšie sviatky by jej pomohli potraviny, lebo žije naozaj veľmi 

jednoducho, priam biedne.

DV 056/2012 Mária Baďurová
Na Vianoce nie 

ste sami
       150,00 € 

Šajdíkove 

Humence 
Trnavský kraj

Pani Mirka spolu s 3 ročným synom bývajú v Kútoch v podnájme. Je 

rozvedená a manžel jej na syna neprispieva. Od 17 rokov má zistenú 

cukrovku. Zdravotne bola na tom veľmi zle. Teraz je na invalidnom 

dôchodku, ktorý má veľmi nízky a nepostačuje na zabezpečenie 

zimného oblečenia a potravín k Vianociam. Cieľom projektu je 

zabezpečiť pre chlapca zimné oblečenie, potraviny a ovocie k 

Vianociam.
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DV 058/2012 PaedDr. Andrea Mičíková
Vianočná 

knižnica
       150,00 € Košúty Trnavský kraj

Pani Mičíková chce potešiť deti z rodiny Lackovej a Pačajovej. Želá si, 

aby sa tento rok aj oni mohli po prázdninách v škole pochváliť 

vianočným prekvapením - balíčkom plným kníh a aby ich aj pani 

učiteľka mohla pochváliť pred celou triedou za ich nesmiernu 

usilovnosť počas prázdnin. Ďalším nehmotným balíčkom bude 

trávenie času s ich rodičmi, ktorí dostanú počas sviatkov úlohy v 

podobe čítania rozprávok deťom, písania denníka, ktoré pani učiteľka, 

ako predkladateľ projektu, bude priebežne kontrolovať.

DV 059/2012 Mgr. Zuzana Beregházyová
Cesta za 

poznaním
       280,00 € Levoča Prešovský kraj

Zámerom projektu je potešiť a oceniť vzácne priateľstvo Juraja a 

Patrika, ktorí neustále prekonávajú ťažké životné situácie v rôznych 

podobách a umožniť splniť ich dlhoročný sen - návštevu dvoch 

poľských miest Krakova, Osvienčimu a soľnej bane Wieliczka.

DV 061/2012

Združenie na podporu 

tvorivých aktivít seniorov v 

Michalovciach

Krásne Vianoce 

želáme Vám
       240,00 € Michalovce Košický kraj

Členovia hudobno-speváckeho súboru Seniora – VÁNOK navštívia 

postupne domovy sociálnych služieb v Trebišove, Rakovci nad 

Ondavou, v Strážskom i v Michalovciach so svojim kultúrnym 

programom (hudba, spevy a hovorené slovo). Svojim programom a 

časom stráveným s klientmi potešia približne 400 klientov. Súčasťou 

programu bude aj spoločné spievanie najznámejších kolied s klientmi 

DSS a rozdávanie symbolických darčekov pre klientov týchto 

domovov.

DV 063/2012 Monika Dlugošová
Bohom 

zabudnuté deti
       180,00 € Rožňava Košický kraj

Projekt je venovaný deťom zo satelitného domu Rožňava. Toto 

sociálne zariadenie obývajú deti, ktorým nie je dopriate žiť s vlastnými 

rodinami. Mnohé z nich strávia aj sviatky v zariadení, ktoré je ich 

domovom, rodinou, mamou i otcom. Zo získaných finančných 

prostriedkov budú zakúpené darčeky pre deti. Deti spolu s 

dobrovoľníkmi budú tvoriť vianočné pozdravy pre seniorov z 

miestneho domova dôchodcov v tvorivých dielňach.

DV 068/2012 Tomáš Palenčár

Čas radosti a 

veselosti pod 

jednou strechou

       250,00 € Sabinov Prešovský kraj

Ľudí bez domova každým rokom pribúda na celom svete. Nie je tomu 

inak ani v meste Sabinov. Sú bezbranní voči počasiu a veľakrát 

spávajú pod mostmi, v prístreškoch, ktoré im aj tak veľmi nepomôžu. 

Týmto projektom by im pán Palenčár spolu s mestom Sabinov rád 

spríjemnil vianočný čas. Posedenie pri štedrovečernom stole, 

vianočnej kapustnici prinesie ľuďom bez domova aspoň na chvíľu 

pocit pokoja, spolužitia v komunite, radosti a príjemne stráveného 

spoločného času.
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DV 069/2012 Silvia Sihelská
Aby deťom 

lepšie bolo
       100,00 € Betliar Košický kraj

Pani Sihelská, predkladateľka projektu, bola kedysi obdarovanou 

osobou a teraz by ona rada pomohla rodine, ktorá žije v ťažkej 

sociálnej situácii. Mamička s dvoma deťmi v predškolskom veku žije v 

nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Kúpou darov 

pozostávajúcich z hygienických potrieb, nákupu sladkostí a ovocia, 

drobných darčekov a kníh pre deti chce pani Sihelská dať najavo, že 

táto rodina má okolo seba ľudí, ktorí na nich myslia a chcú im aspoň 

do istej miery pomôcť, aby v tejto domácnosti bolo počas sviatkov 

pomyselné teplo v duši, ktoré potrebujú zažiť aj najchudobnejšie deti.

DV 070/2012 Ing. Dominka Dlugošová
Vianoce pre 

starenku
         70,00 € Lozorno

Bratislavský 

kraj

Seniorský vek zvláda každý človek individuálne podľa povahy, 

zdravotného stavu a toho ako je začlenený do rodiny. Niekto je 

aktívny a živo sa zaujíma o dianie okolo seba, iný naopak žije v 

ústraní a čiastočnej izolácii. To je aj prípad pani Margity, ktorá má 78 

rokov a nízky starobný dôchodok. Žije jednoducho a skromne. Má 

závažné postihnutie nohy a pohybuje sa len so zdravotnými 

pomôckami. Takmer vôbec nechodí mimo svoj dom. Počuje len veľmi 

slabo a komunikácia s ňou je náročná. S nákupmi, drevom a kúrením 

jej pomáha suseda. Pani Dominika by rada išla navštíviť túto osamelú 

pani a venovala jej darček v podobe elektrickej vyhrievanej deky a 

potravín.

DV 074/2012 ZŠ Ondavské Matiašovce
Čas radosti, 

veselosti
       150,00 € 

Ondavské 

Matiašovce
Prešovský kraj

V rámci projektu Čas radosti, veselosti navštívia žiaci a pedagógovia 

zo základnej školy Domov sociálnych služieb v Továrnom, kde žijú 

opustení a psychicky chorí ľudia. Do domova im prinesú aspoň na 

chvíľu čas radosti a veselosti. Pripravia si vianočný program. Okrem 

toho zaspievajú koledy všetkým ležiacim klientom a tým ich potešia a 

pobavia. V závere stretnutia žiaci rozdajú ozdobené perníky a darčeky 

- vianočné stromčeky a venčeky, ktoré sami upečú a vytvoria.

DV 077/2012 Telovýchovná jednota Kerko
Nebojte sa, veď 

sme tu my
       160,00 € 

Šajdíkove 

Humence
Trnavský kraj

Projektom Nebojte sa, veď sme tu mi, chce TJ Kerko zabezpečiť pre 

nadaných chlapcov hrajúcich futbal a pochádzajúcich zo sociálne 

slabších rodín, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, darčeky pod 

vianočný stromček tak, aby mohli naplno športovať nielen v škole, ale 

aj vo svojich voľných chvíľach.
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DV 078/2012 Telovýchovná jednota Kerko
Čaro Vianoc pre 

každého
       170,00 € 

Šajdíkove 

Humence
Trnavský kraj

Tento projekt je určený osamelým občanom obce Šajdíkove Humence 

na posedenie pri stromčeku, pod ktorým si nájdu darček, v čare 

sviečok, vianočných kolied s kapustnicou a medovníkmi. V rámci 

projektu bude v kultúrnom dome v obci pripravená vianočná výzdoba, 

zabezpečený vianočný

stromček, navarená kapustnica, medovníky pre pozvaných cca 70 

osamelých občanov.

DV 081/2012 Obec Hlboké

"My sme malí 

vinšovníci, 

nesieme Vám 

koledu..."

       200,00 € Hlboké Trnavský kraj

Obec Hlboké myslí na svojich nemohúcich a chorých občanov aj v 

čase Vianoc. Chce priblížiť vianočnú atmosféru nemohúcim seniorom 

v obci, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Deti zo školského klubu 

si pripravia pásmo vianočných kolied, ktoré prídu dôchodcom 

zaspievať priamo do ich domu a podarujú im malý vianočný balíček.

DV 082/2012 Čermáková Petra Darujme úsmev        120,00 € Snina Prešovský kraj

Projekt Darujme úsmev chce priniesť nezamestnanej vdove s tromi 

deťmi, ktorí žijú v malom meste Snina, kus pokoja, pohody a 

vianočnej atmosféry. Pani Petra chce uľahčiť tejto rodine ťažkú 

finančnú situáciu a to kúpou oblečenia a trvanlivých potravín, aby 

prežili krásne Vianoce bez toho, aby im niečo chýbalo.

DV 085/2012 OZ Maják nádeje Dôležitý spánok        250,00 € Košice Košický kraj

Projekt je zameraný na kúpu poschodovej postele pre osem člennú 

rodinu, ktorá je vo finančnej tiesni. Rodičia majú iba príležitostné 

brigády, keďže v Michalovskom kraji je núdza o prácu. Obaja sa 

starajú o svojich šesť detí, ale nevedia im zabezpečiť ani základné 

veci na dôstojný život. Kúpou poschodovej postele bude mať rodina 

aspoň o trošku krajší život.

DV 086/2012 PaedDr. Iveta Kolcúnová
Knihy pre 

Soničku
         60,00 € Budimír Košický kraj

Pani učiteľka Kolcúnová chce urobiť pekné Vianoce svojej šikovnej 

žiačke Soničke. Sonička je nadaná žiačka, ktorá by mala navštevovať 

školu pre nadané deti. Žiaľ, z finančných dôvodov rodiny to nie je 

možné. Okrem toho Sonička má aj zdravotné problémy. Pani učiteľka 

by ju rada obdarovala tým, čo miluje a to sú knihy. Strávi s ňou 

príjemné popoludnie v paláci kníh tak, aby si Sonička mohla vybrať 

tie, ktoré bude rada čítať.
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DV 087/2012 Ján Ogurčák

Nádej pre 

zlomeného 

chlapa

       100,00 € Švedlár Košický kraj

Pán Milan má 58 rokov a je sociálne odkázaný. Žije sám a nemá 

vlastnú rodinu. Jeho zdravotný stav sa v poslednom období 

skomplikoval, doposiaľ mu po úraze chýbali prsty na ľavej nohe, v 

súčasnosti po dlhodobej hospitalizácii v nemocnici mu amputovali 

pravú nohu po koleno. Momentálne sa nachádza v nemocnici, ale 

čochvíľa sa musí vrátiť domov. Istý čas trvá, kým sa vybavia 

náležitosti na vybavenie invalidného dôchodku a jeho životná situácia 

sa novým stavom skomplikovala. Pán Ján by mu chcel kúpiť potraviny 

pre blížiace sa sviatky a hygienické potreby.

DV 090/2012
Partneri pre sociálny rozvoj 

a pomoc

Pripravme si 

vianočné jedlo 

sami

       100,00 € Prešov Prešovský kraj

Domov na pol ceste D-partner chce potešiť a naučiť mladých ľudí z 

detských domovov pripraviť si vianočné jedlo samostatne. 10 klienti 

tohto zariadenia sú v hmotnej núdzi. Projektom sa budú realizovať 

individuálne kurzy varenia zamerané na prípravu vianočných jedál. 

Klient si suroviny sám nakúpi a pod vedením a dohľadom lektora si 

vianočné jedlo sám pripraví.

DV 091/2012 Mgr. Andrea Najšelová
Pohlaďme 

slovom
       100,00 € Martin Žilinský kraj

Deti z dramatického krúžku zahrajú a potešia v predvianočnom období 

deti z Detského domova v Martine. Okrem divadelného predstavenia s 

názvom Z rozprávky do rozprávky ich tiež potešia drobnými darčekmi. 

Druhé predstavenie bude venované najstarším obyvateľom mesta 

žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov. Seniori 

sa potešia aj malým vyrobeným darčekom, ktoré sa budú vyrábať v 

rámci tvorivých dielní.

DV 092/2012 Elpis - Nádej, o.z.

Vianoce pre 

našich starkých 

2012

       130,00 € Hybe Žilinský kraj

Projekt Vianoce pre našich starkých 2012 je určený pre babičky a 

deduškov v obci Hybe, ktorí už vzhľadom na svoj vysoký vek nie sú 

schopní sa vzájomne vidieť a stretávať. Občianske združenie Elpis-

Nádej chce pre nich pripraviť predvianočné/adventné stretnutie, na 

ktorom by sa mohli stretnúť a porozprávať. Malé občerstvenie, drobné 

darčeky a príjemná atmosféra spríjemnia dôchodcom z obce 

predvianočné popoludnie.
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DV 093/2012 Úspešný život Naše ženy        200,00 € Lučenec
Banskobystrick

ý kraj

Projekt Naše ženy je určený rómskym ženám a ich deťom 

pochádzajúcim z veľmi slabo finančne situovaných rodín. Mnohé zo 

žien sú živiteľkami svojich detí nakoľko ich rodinné zázemie nie je 

úplné. Napriek mnohým prekážkam a sklamaniam sa skupina žien 

nevzdáva. Bez nároku na odmenu pracujú dobrovoľne s deťmi 

pochádzajúcimi z prostredia MRK. Nakoľko oni sami sú súčasťou tejto 

komunity snažia sa vzdelávať a pracovať na aktivitách, ktoré sú 

určené deťom z tejto lokality. Zámerom projektu je spríjemniť 

predvianočný čas týmto ženám a ich deťom prostredníctvom 

posedenia pri vianočnej kapustnici a obdarovaním detí drobnosťami.

DV 094/2012

ÚSMEV - Zariadenie pre 

seniorov a domov 

sociálnych služieb pre 

dospelých

Vianoce s 

úsmevom
       200,00 € Žilina Žilinský kraj

Projekt Vianoce s úsmevom chce spríjemniť vianočný čas klientom, 

ktorí nemajú možnosť tráviť Vianoce v kruhu svojich blízkych. Projekt 

umožní nákup materiálu na vianočné pozdravy, materiál na adventný 

veniec, potraviny na vianočné posedenie, pečenie a zdobenie 

medovníkov, kúpu slamených vianočných ozdôb na vianočný 

stromček, ktorý dozdobia vlastnoručne vyrobenými medovníčkami, 

orieškami a iným prírodným materiálom.

DV 096/2012 Prístav nádeje, o.z. Večer anjelov        120,00 € Zvolen
Banskobystrick

ý kraj

Chránená dielňa - Tréningové centrum pre hendikepovaných Prístav 

nádeje chce prostredníctvom projektu Večer anjelov pripraviť 

vianočné posedenie s vlastnoručne upečenými koláčikmi ako aj s 

odovzdaním vlastnoručne vyrobených vianočných darčekov pre rodiny 

s hendikepovanými deťmi a pre seniorov žijúcich osamote, bez rodiny. 

Finančný príspevok tak bude využitý na zakúpenie malého darčeka a 

zorganizovanie príjemného posedenia pri domácich koláčoch pre 16 

osôb.

DV 098/2012 Zuzana Dobrovodská
Bicykle pre 

Petka a Nelku
       200,00 € Trnavá Hora

Banskobystrick

ý kraj

Peťko, Nelka a Tobiáško prišli v októbri tohto roka náhle o svojho 

otca. Peťko s Nelkou sa tieto Vianoce najviac tešili na bicykle, ktoré si 

mali nájsť pod stromčekom za pekné správanie. Príjem ich mamy sa 

však zrazu ocitol na hranici životného minima. Kúpou dvoch detských 

bicyklov by sa v ich rodine podarilo vyčarovať pekné Vianoce a aspoň 

sčasti zmierniť bolesť, ktorú všetci prežívajú.
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DV 099/2012 Jaroslav Dubeň

Vianoce v 

horách pre 

domovákov

       400,00 € Žilina Žilinský kraj

Pán Jaroslav chce darovať Vianoce dvom rodinám, odchovancom 

detských domovov. Jedna rodina má tri deti a žije v Žiline, druhá má 

šesť detí a žije v Žakovciach v Inštitúte Krista veľkňaza. Tieto rodiny 

majú síce už svoje vlastné rodiny a domovy, ale chýbajú korene. 

Hniezdo, do ktorého by sa vždy na Vianoce vracali a kde by ich deti 

stretli babičku a dedka. Spoločné osudy týchto ľudí ich však natoľko 

spájajú, že sú ako rodina a tešia sa zo stretnutí. K tomu, aby sa stretli 

im chýbajú finančné prostriedky. Preto im pán Jaroslav chce venovať 

pár dňový pobyt v peknom prostredí, kde by si mohli oddýchnuť, 

stretnúť sa po dlhom čase, zaspomínať si a spoločne prežiť vianočný 

čas.

DV 101/2012 Mgr. Zuzana Beregházyová
Darček pre 

zdravie
       200,00 € Levoča Prešovský kraj

Zámerom projektu je skvalitniť a zlepšiť životnú situáciu pána Imricha 

a jeho manželky Marty. Pánovi Imrichovi vážne zdravotné problémy 

spôsobujú oklieštenie kvality jeho života v komunikačnej oblasti a 

oblasti stravovania a prijímania potravy. Pani Marta z dôvodu 

zhoršeného zdravia nemôže v plnom rozsahu už poskytovať takú 

starostlivosť o rodinu, ako by chcela. Kúpou univerzálneho 

kuchynského robota sa tieto obmedzenia aspoň čiastočne odstránia a 

úprava potravy pomôže pánovi Imrichovi ľahšie prijímať a stráviť 

potravu.

DV 102/2012 Emília Kšiňanová
Krásne sníčky vo 

svojej postieľke
       350,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou

Trenčiansky 

kraj

Pani Emília chce pomôcť mladej rodinke, ktorej sa narodili dvojčatá 

Patrik a Lea, Frederik a Tamara a dcérka Tiffany v roku 2012. Žijú 

skromne v 1-izbovom byte. Nachádzajú sa v zlej finančnej situácii, no i 

napriek tomu sa vzorne starajú o svojich 5 detí. Svoju vlastnú 

postieľku má len najmladšia Tiffany. Ostaní spia v jednej posteli a 

rodičia na rozťahovacej lavici v kuchyni. Pani Emília by im rada 

pomohla zakúpením poschodovej postele, zimných vetroviek pre obe 

dvojčatá a zimných topánočiek pre najmladšiu dcérku.
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DV 103/2012 Senior klub - "IDEA" Nikto nie je sám        220,00 € Brehy
Banskobystrick

ý kraj

Aj napriek tomu, že Vianoce každý rok majú tie isté posolstvá, predsa 

sú vždy iné. Niekomu nie je dopriate, aby sa tešil z Vianočných chvíľ, 

život mu odobral možnosť vnímať vianočnú atmosféru v kruhu 

blízkych, či príbuzných a preto projektom Nikto nie je sám, chce 

organizácia Senior klub Idea aspoň niektorým ľuďom pripomenúť, že 

nie sú sami. Niektorí sú v domove dôchodcov a aj napriek tomu, že 

tam nie sú sami, každý je obklopený samotou. Počas Vianoc navštívia 

členovia klubu klientov a malým darčekom im pripomenú, že sú 

Vianoce. S dôchodcami strávia spoločný čas a rozdajú im darčekové 

balíčky.

DV 104/2012
Centrum nepočujúcich v 

Žiline

Vianočný deň vo 

svete ticha
       300,00 € Žilina Žilinský kraj

Hlavnou aktivitou OZ Centrum nepočujúcich Žilina je v predvianočnom 

zhone spríjemniť neľahkú situáciu rodinám, ktoré žijú v neustálom 

tichu a nemôžu tak zažiť plnú krásu Vianoc a ich spievajúcich kolied. 

Cieľom projektu bude zapojiť sluchovo postihnutých do spoločnej 

spolupráce a vytvoriť pre znevýhodnených ľudí Vianočný deň vo svete 

ticha, kde sa bude konať svätá omša v posunkovom jazyku, spoveď v 

posunkovom jazyku, vianočná kapustnica a Mikulášsky program pre 

deti s veľkým prekvapením.

DV 106/2012 Mgr. Petra Spielvogelová

Z ulice k 

Vianočnému 

stolu

500,00 €       Košice Košický kraj

Cieľom projektu je vytvorenie vianočnej atmosféry pre ľudí bez 

domova v Košiciach, ktorí mnohokrát aj vo vianočný deň ostávajú na 

ulici sami bez milých slov a prianí pekných Vianoc. Nepocítia teplo 

domova a ani ich nečaká pekne prestretý stôl s vianočným jedlom s 

príjemnou spoločnosťou ľudí. Zámerom je dopriať kúsok šťastia 

ľuďom bez domova a zmeniť ich bežný deň plný starosti na peknú 

chvíľu v kruhu tých, ktorým ich osud neostáva ľahostajný. Vianočné 

jedlo, hrejivé slovo duchovného a pocit, že niekomu na tom druhom 

záleží sú základom najkrajšieho dňa v roku, dňa Vianoc.

DV 107/2012
Základná škola s materskou 

školou

Aby boli všetci 

potešení
260,00 €       

Úľany nad 

Žitavou
Nitriansky kraj

Projektom Aby boli všetci potešení chce ZŠ s MŠ konkrétnym 

spôsobom dopriať ľuďom, hlavne rodinám v hmotnej núdzi, starým, 

chorým a opusteným šťastné a radostné Vianoce.
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DV 108/2012

Detský a mládežnícky 

parlament - Centrum 

voľného času Relax

Vianočné objatie 320,00 €       Handlová
Trenčiansky 

kraj

Detský a mládežnícky parlament zrealizuje viacfázové podujatie pre 

deti a dospelých zo znevýhodneného prostredia. Aktivity budú trvať 

niekoľko dní pred Vianocami v Handlovej. Uskutoční sa hromadná 

sánkovačka nielen pre deti zo znevýhodneného prostredia, ale aj pre 

dospelých, spojená so stavaním Vianočných duchov zo snehu. Ďalší 

deň si deti ozdobia svet formou tvorivých dielničiek, kde si každý 

vyrobí ozdoby na stromček, darčeky pre rodičov, napečie a ozdobí si 

vianočné perníčky. Posledný deň aktivít bude Vianočný večierok pre 

deti zo sociálnych zariadení, detských domovov a pre osamelých 

rodičov s deťmi, ktorí sa ocitli v zlej sociálnej situácií. Deti čaká punč, 

detský program - rozprávkové postavičky, tombola, súťaže, aktivity, 

tancovačka, vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy a 

vystúpenie tanečných skupín. Spoločne si ozdobia vianočný stromček 

vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Dospelí si môžu dopriať relax v 

improvizovanom wellness centre, kde ich čaká manikúra, úprava 

vizáže a vlasov. Samozrejme každého poteší darček a voľné chvíle si 

môžu spríjemniť občerstvením.

DV 109/2012 Mgr. Alena Janečeková
Spievajme 

srdcom
170,00 €       Brezno

Banskobystrick

ý kraj

Projekt je zameraný na žiakov 3. a 4. ročníka ŠZŠI vo Valaskej, ktorí 

počas krúžku a popoludní budú tráviť svoj voľný čas zmysluplne a s 

triednou učiteľkou budú vyrábať darčeky pre deti do DeD vo Valaskej, 

v Brezne a pre klientov do Domova dôchodcov v Hronci. Pripravia si aj 

vianočný program kolied, básničiek a pesničiek, s ktorým potom 

navštívia spomínané zariadenia.

DV 110/2012 Mária Bošková Keď chýba rodič 50,00 €         Koškovce Prešovský kraj

Richard je študent s telesným postihnutím, ktorý končí školu. Napriek 

postihnutiu je veľmi šikovný a rád tvorí úžitkové predmety z rôznych 

materiálov - šúpolie, prútie, samorast. Žije spolu so svojou mamou, 

sestrou a babkou. Mama je nezamestnaná. Pani Mária by rada 

venovala Richardovi výtvarný materiál a pomôcky na výrobu 

úžitkových predmetov, aby mohol tvoriť aj doma. Jeho výrobky budú 

spropagované dobrovoľníkmi v obci.
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DV 112/2012 Eva Murančanová
Začínam 

odznova
100,00 €       Banská Belá

Banskobystrick

ý kraj

Projekt Začínam odznova má za cieľ pomôcť mladej mamičke s 

dvoma deťmi, ktorá prežila neľahký život s alkoholikom a gamblerom. 

Príbeh Moniky, ktorej neľahký život sa začal pred desiatimi rokmi, keď 

sa spoznala s Janom. Život, v ktorom jediným svetlým bodom sú dve 

krásne deti - osemročný Marek a tri a pol ročná Lucka. Monika dnes, 

po ôsmich rokoch manželstva, nabrala odvahu riešiť svoju situáciu 

rozvodom. Čaká ju i jej deti neľahká cesta, súdne pojednávania, 

návštevy psychológov, spolupráca s kurátormi, sťahovanie do nového 

bytu. Cieľom projektu je pomôcť Monike v tomto období, vyčariť 

deťom krásne Vianoce, Vianoce, ktoré im aspoň na chvíľku pomôžu 

zabudnúť na to, aký ťažký vie byť život.

DV 115/2012

DOBRÝ PASTIER - 

KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, 

o.z.

Vianoce u 

Dobrého pastiera
400,00 €       

Kláštor pod 

Znievom
Žilinský kraj

Zámerom občianskeho združenia je umožniť sociálnej najslabším a 

vylúčeným občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli bez domova, 

prežiť v dôstojných podmienkach sviatky lásky a pokoja. Aj v prostredí 

zariadenia sociálnych služieb im vytvoria atmosféru domova a 

umožnia im znovu zažiť tradíciu obdarovávania. Tento zámer chcú 

dosiahnuť slávnostnou štedrovečernou večerou a darovaním 

drobných darov vo forme hygienických potrieb.

DV 116/2012 Frantiska Solčániová
Čas Vianoc, čas 

zázrakov
150,00 €       Mojmírovce Nitriansky kraj

Projekt je určený pre 10 člennú rodinu, ktorá žije vo veľmi chudobných 

a nezávideniahodných sociálnych pomeroch. Osem detí, z toho jedno 

ťažko zdravotne postihnuté, čo si vyžaduje veľa pozornosti, lásky a 

opatery. Otcovi sa nedarí zamestnať sa. Rodina má Vianoce rada, 

deti sa ich nevedia dočkať celý rok. Vo svojom detskom svete ich 

vnímajú ako najkrajšie sviatky roka. Žiaľ rodičia si uvedomujú, že 

Vianoce sú už pred dverami a pre nich nebudú také, ako by si želali. 

Nemajú na potrebné suroviny, vďaka ktorým by deťom pripravili 

všetko to, čo na Vianoce býva zvykom. O Vianočných darčekoch pre 

deti nemôžu ani uvažovať. Táto nepriaznivá situácia trápi ich dušu a 

narúša pokoj, ktorý si počas Vianoc želajú nájsť vo svojom vnútri. 
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DV 120/2012 PaedDr. Jana Kandriková Vianočná radosť 180,00 €       Stakčín Prešovský kraj

Krásny Brod je dedina pri Medzilaborciach. Žije tam jeden 

dobrosrdečný pán. Jeho partnerka mala 8 detí, z toho štyri sú už 

dospelé a z domu odišli. Matka sa už dlhé roky pohybuje v Čechách a 

o deti nejaví ani najmenší záujem. 8 ročný Danko, 12 ročný Jakub, 13 

ročná Veronika a 17 ročný Mirko vyrastajú vo veľmi skromných 

podmienkach. Nemajú veľa možností privyrobiť si. Preto im chce pani 

Kandriková pomôcť kúpou potravín na vianočnú večeru, kúpou 

písacieho stola, keďže deti si nemajú kde písať úlohy a deťom venuje 

aj školské a hygienické potreby.

DV 121/2012 Odborné učilište internátne
Veselé Vianoce 

pre veľkú rodinu
400,00 €       Snina Prešovský kraj

Odborné učilište internátne v Snine pripravuje na budúce povolanie 

mládež s mentálnym postihnutím. Väčšina detí je rómskych, z 

detského domova a zo sociálne slabých rodín. Sú tam aj imobilné 

deti, deti s Dawnovým syndrómom. Vzájomne si pomáhajú. Spoločne 

napečú trvanlivé vianočné pečivo pre chudobných spolužiakov. 

Pripravia si vianočný stromček, zahrajú si scénku o tradícii 

vianočných sviatkov v kraji, aby si vedeli predstaviť, ako to v bežných 

rodinách na Vianoce chodí. Urobia si vianočný koncert, pretože 

vystupovanie je jedna z mála príležitosti, kde tieto deti majú možnosť 

preukázať svoju šikovnosť, a mať pocit výnimočnosti.

DV 123/2012 Diecézna Charita Rožňava

Charita blízko 

rodinám aj cez 

Vianoce

200,00 €       Rožňava Košický kraj

Projekt  Charita blízko rodinám aj cez Vianoce ponúka pomoc 

mnohopočetným rodinám nachádzajúcim sa na hranici chudoby, ako 

aj rodinám ohrozeným bezdomovectvom počas Vianočných sviatkov. 

V príprave na Vianočné sviatky deti z ohrozených rodín budú mať 

príležitosť vlastnoručne pripraviť malé darčeky pre svojich rodičov a 

známych. Súčasťou projektu bude aj slávnostná večera pred 

Vianocami v kruhu pracovníkov Diecéznej Charity Rožňava. Týmto 

stretnutím a spoločným pripomenutím sviatkov vytvoria zamestnanci  

čaro Vianoc pre chudobných a prehĺbi sa vzájomná dôvera medzi 

pomáhajúcimi a odkázanými.
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DV 126/2012 Mikroregión Hornohrad
Detský vianočný 

sen
200,00 €       Málinec

Banskobystrick

ý kraj

Cieľom projektu je spájanie záujmov postihnutých detí zo zariadenia a 

záujmov zdravých detí z obce. Tieto deti by spoločne vyrábali 

vianočnú výzdobu a vianočné ozdoby z hliny v keramickej dielni. 

Zároveň by spoločne tkali v novovzniknutej tkáčskej dielni pokrovce, 

ktoré by venovali svojim známym ako vďaku za celoročnú starostlivosť 

a pomoc zariadeniu. Vianočné ozdoby z keramickej dielne by zdobili 

stromčeky nielen v zariadení, ale aj stromčeky v domácnostiach detí z 

obce, ktoré sa do projektu zapoja. Vyvrcholením projektu by bol štedrý 

večer, posedenie pri bohatom štedrovečernom stole a pri kope 

darčekov pod stromčekom.

DV 131/2012 OZ Ain Karim

Predvianočné 

posedenie pre 

bezdomovcov

75,00 €         Šamorín Trnavský kraj

Predvianočné posedenie pre bezdomovcov je projekt, ktorý bude 

spočívať v zorganizovaní predvianočného posedenia pre 

bezdomovcov, ktorí chodievajú do centra Dom prijatia počas celého 

roka. Občianske združenie Ain Karim pripraví pre nich malé 

posedenie, uvarí kapustnicu a vyprážanú rybu so zemiakovým 

šalátom, spoločne si zaspievajú vianočné koledy, posedia si pri 

teplom čaji a koláči a každému odovzdajú malý balíček s potravinami. 

Predvianočné posedenie bude pripravené pre 25 bezdomovcov.

DV 134/2012 Mgr. Beáta Dundová Deti deťom V. 145,00 €       
Hanušovce 

nad Topľou
Prešovský kraj

Hlavným zámerom projektu je podporiť tvorivosť, talent a zručnosti 

rómskych detí a mládeže. Pani Beáta je dobrovoľníčkou v 

nízkoprahovom centre v Hanušovciach nad Topľou, kam chodia mladí 

ľudia a deti. Jej cieľom je zorganizovať stretnutie a príjemne spoločne 

strávený čas mladých ľudí z nízkoprahového centra a z detského 

domova. Okrem drobných darčekov im prinesú radosť, priateľstvo, 

aby spolu vytvorili jedno veľké spoločenstvo.

DV 135/2012 OZ Žilinský Štart

Pomôžme si 

navzájom prežiť 

pokojné Vianoce

200,00 €       Žilina Žilinský kraj

Občianske združenie úzko spolupracuje s útulkom pre ľudí bez 

domova. Pomocou Nadácie Orange chce pomôcť prežiť pokojné, 

šťastné a pre nich trochu štedrejšie Vianoce. Vianočnými balíčkami 

potešia a pomôžu ľuďom, ktorí veľakrát nemajú prostriedky na 

základné životné potreby. Obohatia štedrovečerný stôl a prispejú k 

pekným, pre nich však vždy trocha smutným Vianociam.



Číslo 

žiadosti

Názov/meno predkladateľa 

projektu
Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

Darujte Vianoce 2012_podporené žiadosti

DV 136/2012 Aneta Zvarová

Vyčarujme 

úsmev na 

tvárach 

smutných detí

200,00 €       Mýtna
Banskobystrick

ý kraj

Projekt je určený pre deti zo sociálne veľmi slabej rodiny, ktorá žije vo 

veľmi zlých podmienkach. Obaja rodičia sú nezamestnaní. Ich príjem 

nepostačuje ani na zakúpenie základných potrieb pre domácnosť a 

deti ešte nikdy nezažili skutočnú atmosféru pravých Vianoc. Z 

darovaných prostriedkov sa dobijú čipové karty na autobus pre deti, 

aby mohli chodiť do školy, nakúpia sa darčeky v podobe oblečenia pre 

13 ročného Paľka a 9 ročné dvojičky Gabiku a Jarka.

DV 138/2012 Emília Kšiňanová
Prvé Vianoce 

bez mamy
200,00 €       

Bánovce nad 

Bebravou

Trenčiansky 

kraj

Po ťažkej onkologickej liečbe v januári 2012 zomrela matka troch detí, 

o ktoré sa po rozvode starala sama. Otec detí dlhé roky o deti nejaví 

záujem. Najstaršia z detí Monika, ukončila v júni 2012 vysokoškolské 

štúdium a pracuje v Bratislave. Dve ďalšie deti študujú na strednej 

škole, kam denne dochádzajú asi 20 km. Bývajú v 2,5-izbovom 

skromne zariadenom byte. Z finančných prostriedkov, ktoré zarobí 

Monika, sirotských dôchodkov a rodinných prídavkov pri všetkej 

skromnosti zvládajú hradiť náklady za bývanie, stravu, dopravu do 

školy a nevyhnutné hygienické potreby a ošatenie. Žiaľ, na viac vecí 

im financie nepostačujú. Preto im pani Emília chce kúpiť skrine a 

pracovné stoly, aby si študenti mali kam odkladať veci a písať domáce 

úlohy.

DV 141/2012 Obec Pinciná
Pre radosť v 

detských očiach
300,00 €       Lučenec

Banskobystrick

ý kraj

Projektom Pre radosť v detských očiach by obec Pinciná chcela 

podporiť rodiny v hmotnej núdzi nákupom školských pomôcok, hračiek 

a ošatenia pre ich deti, aby sa radosť z blížiacich Vianoc mohla 

prejaviť v ich detských očkách. Jedná sa celkom o 10 detí z rodín v 

hmotnej núdzi.

DV 143/2012 Miesto v dome, o.z.

Pomôžme prežiť 

vianoce ľuďom 

bez domova

200,00 €       Levice Nitriansky kraj

Občianske združenie Miesto v dome chce aj tento rok pripraviť pre 

ľudí bez domova v Leviciach sviatočné jedlo a príjemnú atmosféru. 

Počas celého roka sú títo ľudia klientmi centra, kde dostávajú teplé 

jedlo a základné potreby.  Z podporeného projektu by bol 

zabezpečený vianočný obed s darčekmi, ktoré týmto ľuďom pomôžu 

prežiť nasledujúce sviatočné dni.

DV 147/2012 Mgr. Petra Nepšinská Pravé Vianoce 100,00 €       Michalová
Banskobystrick

ý kraj

Projekt je zameraný pre 22 obyvateľov Zariadenia sociálnych služieb 

Útulok Nádej v Brezne, aby im bolo umožnené prežiť Vianoce tak, ako 

ich zažívame my, v bežných domácnostiach: prípravou štedrovečernej 

večere, spoločným posedením v duchu Vianoc a následne zážitok z 

potešenia drobným darčekom.
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DV 148/2012 Mgr. Janka Mrnková

Na kolotoči 

fantázie a 

splených prianí

150,00 €       Hnúšťa
Banskobystrick

ý kraj

Cieľovou skupinou bude 62 žiakov špeciálnej základnej školy, ktorí 

pochádzajú zo sociálne slabých rodín. Pani učiteľka Janka chce 

darovať Vianoce "jej" deťom. Pripraviť im naozajstné Vianoce so 

všetkým, čo k nim patrí. Ježiško, darčeky, vianočný stromček, 

štedrovečernú večeru so zvykmi, ktoré sa už tradujú dlhé roky. Deti si 

budú počas vyučovacích hodín pripravovať vianočný program, ktorý 

vyvrcholí jeho predstavením.

DV 149/2012 Základná škola

Darujme si 

Vianoce plné 

radosti

400,00 €       Lok Nitriansky kraj

Realizáciou projektu Darujme Vianoce plné radosti chce základná 

škola umožniť žiakom školy zo sociálne znevýhodnených rodín a 3 

sirotám z obce s mentálnym postihnutím, na ktorých dohliada 

opatrovateľka, prežiť ozajstnú radostnú vianočnú atmosféru so 

všetkými zvyklosťami, ktoré bežná rodina  prežíva počas adventných 

týždňov a Štedrej večere.

DV 152/2012 Mgr. Alena Jurisová
Vianoce v 

"Čakanke"
100,00 €       Púchov

Trenčiansky 

kraj

Projekt je venovaný klientom Krízového centra Čakanka v Považskej 

Bystrici. Cieľovou skupinou zariadenia sú obete domáceho násilia, 

obete obchodovania s ľuďmi, osamelé tehotné ženy a matky, ktoré sa 

nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi. Cieľom projektu je vytvoriť 

príjemnú vianočnú atmosféru pri štedrovečernej večeri, pečených 

koláčoch a vlastnoručne vyrobených ozdobách a drobných darčekoch 

pre 13 detí a 6 matiek.

DV 154/2012 Obec Uhorské

Vianočné 

pohladenie pre 

seniorov

250,00 €       Uhorské
Banskobystrick

ý kraj

Zámerom projektu je postarať sa v predvianočnom čase o starých a 

osamelých ľudí v obci Uhorské, s cieľom vytvorenia adventných 

zážitkov v kolektíve, nadobudnutia pocitu dôležitosti pre spoločnosť. 

Zámer bude naplnený aktivitami vo forme predvianočného stretnutia 

starých a osamelých ľudí v priestoroch Obecného úradu, súčasťou 

ktorého bude detské, mládežnícke divadelné predstavenie, piesne, 

prívetivé slová mladých a obdarovanie zúčastnených. Tieto chvíle sa 

budú niesť v duchu lásky, ktorá je dôležitá nielen počas Vianoc.
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DV 158/2012 Viktor Križo Rodiny v núdzi 200,00 €       Bratislava
Bratislavský 

kraj

Pán Viktor pracuje ako špeciálny pedagóg v škole s deťmi, ktorým 

niečo chýba. Buď je to mama, otec, rodina, zázemie, strecha nad 

hlavou, alebo prostriedky na dôstojné živobytie. Je stále viac tých, čo 

potrebujú pomoc a tým sa mu stáva práca skutočným povolaním. Rád 

by aspoň zopár deťom s najťažšími podmienkami pripravil na Vianoce 

prekvapenie v podobe výtvarno-pečiaceho workshopu v ateliéry a v 

školskej jedálni. Vlastnoručné výrobky a príprava jedla na 

štedrovečerný stôl by už sami o sebe boli darčekom pre ich rodičov.

DV 159/2012 Magdaléna Hrivniaková
Za jedným 

stolom
200,00 €       Giraltovce Prešovský kraj

Projekt Za jedným stolom chce pozvať k spoločnému stolu ľudí, ktorí 

by sa v bežnom živote ani nestretli. Ľudia s duševnými poruchami si k 

mladým ľudom bez podobného hendikepu ťažko nachádzajú cestu. 

Pri spoločnom stole si budú spoločne pripomínať tradičné vianočné 

zvyky, spoločne sa bude variť kapustnica, vianočný punč, hrať 

spoločenské hry, ale hlavne budú spolu tráviť predvianočný čas. Toto 

stretnutie a spoločné aktivity prispejú k prekonaniu nepriaznivých 

následkov zdravotného postihnutia chorých ľudí a veríme, že položí 

základy vzájomných budúcich stretnutí.

DV 160/2012 Obec Dubník

Nesieme Vám 

kúzlo Vianoc - 

znova!

200,00 €       Dubník Nitriansky kraj

Zámerom projektu je prostredníctvom návštev a podujatí podať 

pomocnú ruku osamelým a chorým ľuďom, ktorým často chýba opora 

blízkych. Projekt chce priniesť kúzlo Vianoc 24 chorým, imobilným 

občanom obce Dubník, 70 osamelým seniorom, ktorí sú mobilní a 

vedia prísť na podujatie a 6 fyzicky a mentálne postihnutým deťom a 

občanom. Spoločne sa stretnú pri dobrej kapustnici a odovzdajú sa im 

symbolické darčeky.

DV 163/2012 Janka Chovancová

Potešenie, láska, 

úsmev pre 

veľkých aj 

malých

200,00 €       Gelnica Košický kraj

Predvianočný čas je vhodný na rozdávanie lásky, šťastia a radosti 

hlavne tým, ktorí sú nejakým spôsobom hendikepovaní. Projekt poteší 

členov ČK a malé rómske deti. Dôchodcovia vyrobia vianočné 

pozdravy a napečú perníky pre imobilných členov ČK a malí zas 

potešia všetkých kultúrnym vystúpením pri vianočnom stromčeku. 

Dospelí budú mať nezabudnuteľný zážitok z vystúpenia a príprav 

vianočného pečiva, malí dostanú perníčky a tiež sa zapoja do výroby 

pozdravov.
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DV 166/2012 Jozefína Šlúchová Miško 300,00 €       
Banská 

Štiavnica

Banskobystrick

ý kraj

Miškova mama porodila napriek veľkým zdravotným problémom. 

Obaja rodičia sú už starší, otec je dlhšiu dobu na úrade práce ako 

nezamestnaný. Chlapec začal navštevovať základnú školu a ešte 

stále nemá vlastnú posteľ, ktorá z invalidného dôchodku neprichádza 

do úvahy. Preto by pani Jozefína rada pomohla s kúpou postele pre 

Miška tak, aby malý prváčik mal dôstojnejšie podmienky na život v 

sociálnom byte.

DV 167/2012 Janka Šuchaňová Vianoce 250,00 €       Polomka Banskobystrický kraj

Projekt Vianoce chce umožniť klientom zariadenia sociálnych služieb 

prežiť v pokoji Vianoce a všetko čo k nim patrí. Od vianočnej výzdoby, 

upratovania, pečenia vianočných dobrôt po sviatočnú večeru a 

rozbaľovanie darčekov. Napriek ich smutnému životnému osudu, aby 

aspoň na chvíľu zabudli na každodenné starosti a pocítili, že na nich 

niekto myslí.

DV 171/2012 Prístav nádeje, o. z. Jedlo nad zlato 120,00 €       Zvolen
Banskobystrick

ý kraj

Chránená dielňa - Tréningové centrum pre hendikepovaných Prístav 

nádeje chce prostredníctvom projektu Jedlo nad zlato pomôcť ľuďom 

v núdzi, osobám a rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a to 

spríjemnením vianočných sviatkov. Ľudia s hendikepom pripravia 

vianočnú kapustnicu a zamestnanci pre nich pripravia malé darčeky a 

sladké pečivo. Pomoc tak dostane 48 ľudí.

DV 172/2012 Mgr. Juraj Čurilla Nie ste sami 200,00 €       Krompachy Košický kraj

Prostredníctvom projektu Nie ste sami chce pán Juraj pomôcť matke, 

ktorá sa stará sama o 4 vlastné deti a napriek tom sa rozhodla dať 

druhú šancu na lepší život rómskemu chlapčekovi z detského 

domova. Súrne a nevyhnutne potrebujú novú práčku, keďže stará sa 

im pokazila a všetko musia prať ručne. Kúpa práčky výrazným 

spôsobom pomôže rodine a hlavne automatické pranie ušetrí 

drahocenný čas matke, ktorá môže tráviť viac času so svojimi deťmi.

DV 173/2012 K VECI
Vianoce pre 

Natálku a Mirka
80,00 €         Bernolákovo

Bratislavský 

kraj

Mimovládna organizácia K veci by veľmi rada spestrila vianočné 

sviatky rodine Halešovcov. Rodina je v núdzi, peňazí je málo, akurát 

tak na jedlo a bývanie. Otec prišiel o prácu, privyrába si ako sa dá, 

mama je na materskej. Dvom deťom by radi kúpili vianočné darčeky, 

aby zažili pocit radosti a rodine dopriali pekný vianočný stromček a 

štedrú večeru.
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DV 174/2012 ISTOTA, n.o.

Veselé Vianoce 

pre osamelých a 

znevýhodnených

200,00 €       Lovinobaňa
Banskobystrick

ý kraj

Cieľom projektu je skrášliť a spríjemniť Vianočné sviatky ľuďom, ktorí 

sa nachádzajú v náročnej životnej situácii a sviatky pre nich obyčajne 

znamenajú každodennú starosť o prežitie. Sú to ľudia zdravotne 

postihnutí, seniori, ľudia v zariadeniach sociálnych služieb. Nezisková 

organizácia Istota už niekoľko rokov organizuje takéto vianočné 

stretnutia s cieľom vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru pre ľudí, ktorí 

sú osamelí, obdarovať ich darčekmi ale aj láskou a milým slovom. Aj 

tento rok chce pokračovať v tejto krásnej tradícii, posedieť si pri 

chutnej kapustnici, klienti sa zapoja do tvorivého popoludnia a rozdajú 

sa im drobné darčeky.

DV 175/2012 Ing. Mária Weiszerová
Mojej žiačke a jej 

dieťatku
200,00 €       Čečejovce Košický kraj

Už názov projektu Mojej žiačke a jej dieťatku odráža komu je dar 

určený. Ide o žiačku strednej priemyselnej školy, ktorá kvôli 

nepriaznivým rodinným pomerom žije v detskom domove a ktorá sa 

rozhodla, že dá život dieťatku, aby mala vlastnú rodinu. Osud jej 

pripravil veľmi ťažký život, avšak ona sa nepoddala a bojuje o svoje 

šťastie a rodinu. Popritom sa snaží úspešne študovať. Príspevok z 

Nadácie Orange bude použitý na kúpu športového kočíka a prípadne 

na ďalšie nevyhnutné doplnky pre dieťatko.

DV 176/2012
PhDr. Marcela Václavková 

Konrádová, cert. Mgmt.

„Začarované“ 

dieťa potrebuje 

terapiu aj keď sú 

vianočné sviatky

150,00 €       Zvolen
Banskobystrick

ý kraj

Projektom "Začarované" dieťa potrebuje terapiu aj keď sú vianočné 

sviatky chce pani Marcela pomôcť 4 ročnému Maroškovi, ktorému bol 

diagnostikovaný autizmus a to absolvovaním terapie, ktorá je pre 

„začarované deti“ nevyhnutnosťou. Tá ich môže posunúť míľovými 

krokmi vpred do nášho sveta z toho ich. Chlapček je z rozvedenej 

rodiny a mamina nemá dostatok finančných prostriedkov na 

zaplatenie terapie pre Maroška. Okrem terapie bude mamine kúpená 

aj odborná literatúra o autizme.

DV 177/2012 Katarína Zuščiková
Keď obyčajné je 

vzácnosťou
200,00 €       Bardejov Prešovský kraj

Tento projekt má pomôcť matke s piatimi deťmi, ktorú manžel opustil 

a odsťahoval sa od nich. Dve deti navštevujú škôlku a ďalšie tri 

základnú školu. Najstarší chlapec navštevuje piaty ročník ZŠ. Matka si 

hľadá prácu, ale bez akéhokoľvek úspechu. Finančná situácia je u 

nich veľmi zlá. Financie poskytnuté od Nadácie Orange by mali pokryť 

nákup základných potrieb do domácnosti - potraviny, hygienické 

potreby, šatstvo, školské potreby pre deti,  aby aspoň v čase Vianoc 

nemusela matka riešiť základné existenčné problémy a aby mala na 

niekoľko týždňov trošku ľahší život.
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DV 180/2012
Základná škola s materskou 

školou

Nesieme novinu, 

počúvajte!
195,00 €       Tulčík Prešovský kraj

Projekt Nesieme novinu, počúvajte! je projekt plný lásky a nádeje, 

ktorý spája najmladších a najstarších obyvateľov obce Tulčík. 

Prostredníctvom poézie a hudby, láskavého slova chce obec 

spríjemniť chvíle pred Vianocami seniorom v obci. Prípravou 

slávnostnej vianočnej akadémie potešiť dušu, zhotoviť vianočné 

pozdravy a pripraviť slávnostnú vianočnú kapustnicu.

DV 182/2012 Mgr. Jana Mojžišová Užitočný darček 200,00 €       Zvolen
Banskobystrick

ý kraj

Projekt je určený pre 13 člennú rodinu žijúcu v hmotnej núdzi v 

dvojizbovom byte. Financie z Nadácie Orange by boli použité na 

zakúpenie elektrického sporáku a na nákup darčekov pre deti. Počas 

vianočnej besiedky s deťmi si všetci spoločne pripomenú vianočný 

príbeh, zaspievajú koledy, potešia sa darčekmi. Vyvrcholením bude 

odovzdanie hlavného daru rodičom spolu s  nacvičeným hudobno-

slovným pásmom.

DV 187/2012
Krízové stredisko a Detský 

domov Margarétka

Svet rovnakých 

šancí pre 

všetkých

300,00 €       Lučenec
Banskobystrick

ý kraj

Projekt pomôže deťom v kríze počas vianočných sviatkov zažiť 

množstvo atrakcií a zabudnúť na smútok nakoľko počas vianočných 

sviatkov by bol každý z nich najradšej doma, v kruhu svojej rodiny. 

Deti v krízovom stredisku a detskom domove sa spoločne zúčastnia 

výletu do aquaparku po ktorom túžia a tieto zážitky ich budú sýtiť 

spoločne s ďalšími pripravenými prekvapeniami počas vianočných 

sviatkov a aspoň na chvíľu im pomôžu zabudnúť na ich túžby po 

rodine.

DV 189/2012 Alžbeta Zemanová
Nech nádej 

nezhasína
200,00 €       Mojmírovce Nitriansky kraj

Projekt je určený pre viacpočetnú rodinu, ktorá pochádza zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Rodina žije na prahu biedy, vo veľmi 

skromných pomeroch. Stratou zamestnania hlavy rodiny sa ich 

neľahká situácia zmenila na ťažko zvládnuteľnú. Nakoľko sa blížia 

Vianoce omnoho citlivejšie prežívajú svoju situáciu. Uvedomujú si, že 

nemajú prostriedky na to, aby si dokázali vytvoriť skutočné Vianoce. 

Pani Alžbeta by chcela v rámci projektu zakúpiť všetky potrebné 

potraviny, aby ich štedrovečerný stôl bol skutočne štedrým a nasýtil 

celú rodinu. Deti chce potešiť darčekmi, ktoré by ich nielen potešili, 

ale i utvrdili v tom, že napriek ich neľahkej situácií Ježiško na nich 

nezabudol a zažal v nich tak plamienok nádeje.
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DV 190/2012 OZ Femina Spiš
Vianoce pre 

všetkých
500,00 €       

Spišská Nová 

Ves
Košický kraj

Cieľom projektu je vniesť vianočnú atmosféru, trochu tepla a radosti 

do životných príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej 

situácii. Sociálne odkázaným rodinám OZ Femina Spiš osobne doručí 

malé darčeky pre deti v podobe hračiek, teplého oblečenia a knižiek, 

spolu so základnými potravinami, ovocím, čistiacimi prostriedkami a 

hygienickými potrebami. Ľudia bez domova a osamelo žijúci ľudia sa 

zídu pri vianočnej kapustnici a vianočnom stromčeku. Budú 

obdarovaní teplým oblečením, ktoré im formou zbierky venujú 

dobrovoľníci a darcovia.

DV 191/2012 Laura - združenie mladých
Pre bezpečný 

domov
200,00 €       

Banská 

Bystrica

Banskobystrick

ý kraj

Združenie mladých Laura chce pomôcť neúplnej rodine, ktorá sa 

ocitla v ťažkej životnej situácii, kde sa otec stará o dve maloleté deti. 

Jedno s ľahkým autizmom. Rodine chýba základné vybavenie domu. 

Veľmi potrebujú mrazničku, žehličku, vodovodné batérie v kúpeľni sú 

v hroznom stave a bez finančnej pomoci by si isto nedovolili kúpiť ani 

potraviny na štedrovečerný stôl. OZ sa postará o kúpu aspoň časti z 

týchto vecí, ktoré nevyhnutne potrebujú. Do projektu prispeje 

vianočnou výzdobou a napečeným sladký pečivom. Vyvrcholením 

bude pozvánka na jasličkové predstavenie, ktoré si každoročne 

pripravujú deti zo strediska Laura. 

DV 194/2012
Ing. Katarína Halušková 

Dováľová

Šťastné Vianoce 

darované 

študentke

135,00 €       Lučenec
Banskobystrick

ý kraj

Projekt pomôže 16 ročnej Patrícii z Lučenca, ktorá je zo sociálne 

slabej rodiny. Patrícia v minulosti bola s rodinou doslova na ulici. Bola 

v detskom domove, krízovom centre aj náhradnej rodine. Tento rok 

ukončila základnú školu a aj s prispením Nadácie Orange tri a pol 

roka navštevovala základnú umeleckú školu, výtvarný odbor. Teraz 

pokračuje v štúdiu na strednej škole v Želovciach. Preplatenie 

cestovného a stravy zabezpečí jej pravidelnú dochádzku do školy ako 

aj to, aby v škole nehladovala. Zakúpenie výtvarných pomôcok 

umožní rozvíjať jej talent v oblasti výtvarného umenia.
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DV 195/2012 Jela Šiková
Predvianočný 

čas, spája nás
70,00 €         

Nitra - 

Klokočina
Nitriansky kraj

V meste Nitra na sídlisku Klokočina žije štvorčlenná rodina. Onedlho 

im pribudne do rodiny ďalší nový člen. Rodina je v ťažkej finančnej 

situácii. Okrem toho, mama je na materskej dovolenke s rizikovým 

tehotenstvom a otec nemá trvalý pracovný pomer, pracuje iba 

príležitostne. Pomocou príspevku z Nadácie Orange chce pani Jela 

pre deti z tejto rodiny usporiadať tri predvianočné akcie - vítanie 

Mikuláša, návšteva bábkového divadla v Nitre a rozdávať sa bude aj 

vianočný detský punč. Pre nového najmladšieho člena rodiny kúpi 

detskú výbavičku, aby rodinka mala krásne a veselé Vianoce.

DV 196/2012
OZ Centrum pre rozvoj 

zamestnanosti

Vitamíny radosti 

pre zdravotne 

postihnutých

150,00 €       Lučenec
Banskobystrick

ý kraj

Projektom Vitamíny radosti pre zdravotne postihnutých chce OZ 

Centrum pre rozvoj zamestnanosti urobiť radosť niekoľkým zdravotne 

postihnutým klientom a ich deťom, ktorí sú v ťažkých životných 

situáciách. S fyzickým stavom človeka úzko súvisí aj ten psychický. 

Preto chcú týmto ľuďom poskytnúť predvianočné posedenie s malým 

občerstvením, spoločenskými hrami a vianočnými balíčkami. 

Súčasťou balíčkov by boli vitamíny, knihy, spoločenská hra, drogéria, 

školské potreby, ovocie a iné veci, ktoré by im pomohli.

DV 197/2012 Základná škola

Pozvime 

osamelých 

medzi nás a 

darujme im 

radosť

300,00 €       
Liptovská 

Sielnica
Žilinský kraj

Žiaci školy zapojení do rôznych krúžkov pripravia pre pozvaných 

osamelých ľudí žijúcich v obci Kvačany darčeky (deku a vankúšik s 

vlastnoručne vyšitou ozdobou na obliečke), ktoré im odovzdajú na 

spoločnom Stretnutí pri jedličke, na ktoré týchto spoluobčanov osobne 

pozvú. Na Stretnutí pri jedličke sa predstavia aj žiaci z dramatického a 

tanečného krúžku. Občanom, ktorí nebudú môcť na Stretnutie pri 

jedličke prísť, budú drobné darčeky doručené priamo domov.

DV 201/2012 Katka Čarnogurská 

Pomoc 

osamelému 

otcovi dvoch detí

       250,00 € 
Veľká 

Franková
Prešovský kraj

Neúplná rodina nie je na tom finančne veľmi dobre. Manželia sa 

rozviedli a 4 deti si rozdelili medzi seba. Deti, ktoré ostali s otcom 

nebudú môcť dostať vianočné darčeky, ak im nikto nepomôže. Preto 

sa pani Katka rozhodla túto situáciu zmeniť a prostredníctvom 

finančnej podpory chce kúpiť v prvom rade potraviny pre rodinu a na 

štedrovečerný stôl a darčeky pre deti, aby aj oni mali štedré Vianoce.
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DV 203/2012
Správa zariadení sociálnych 

služieb

Vianoce pre ľudí 

bez domova
       250,00 € Nitra Nitriansky kraj

Projekt Vianoce pre ľudí bez domova sa snaží spríjemniť prežitie 

sviatkov a aspoň čiastočne nahradiť atmosféru Vianoc obyvateľom 

sociálneho zariadenia. Z tohto dôvodu sa pracovníci útulku snažia 

vianočnými balíčkami /základné hygienické potreby, spodná bielizeň, 

šál a pod./ a Štedrou večerou naštartovať ich pre normálny život, novú 

budúcnosť, ktorá je pre mnohých vo chvíľach Vianoc nejasná.

DV 205/2012
Základná škola s materskou 

školou
Vôňe Vianoc        260,00 € Košeca

Trenčiansky 

kraj

Učitelia a žiaci ZŠ s MŠ Košeca by chceli pripraviť balíčky plné vône 

Vianoc pre bezvládnych a ťažko chorých občanov a klientov strediska 

Evanjelickej Diakonie, ktoré sa nachádza v obci Košeca.

DV 206/2012
Špeciálna základná škola-

Speciális Alapiskola

Je ich 10 a mená 

majú na písmeno 

M

       355,00 € Šamorín Trnavský kraj

Hlavným cieľom je pomôcť ľuďom v hmotnej núdzi, urobiť im Vianoce 

krajšími, veselšími, bohatšími. Splniť sen mnohodetnej rodiny zo 

Štvrtku na Ostrove po finančnej stránke nie je až také ťažké. Rodina 

má 10 detí od 1 do 18 rokov. Uživiť celú rodinu a zabezpečiť vhodné 

darčeky je finančne veľmi náročné avšak s podporou Nadácie Orange 

bude možné potešiť aj túto rodinu.

DV 209/2012 Dom charity sv. Vincenta
Vianoce môžu 

byť aj na ulici
       300,00 € Žilina Žilinský kraj

Dom charity sv. Vincenta v Žiline prostredníctvom tohto projektu chce 

umožniť plnohodnotné prežitie Vianoc ľuďom bez domova žijúcim na 

uliciach mesta Žilina. Cieľom je poskytnúť ľuďom z ulice možnosť 

stráviť Štedrý deň v pokojnej atmosfére, pričom nebudú ochudobnení 

o štedrú večeru a pocit prijatia. Prostredníctvom distribúcie 

vianočných balíčkov ľuďom z opustených častí mesta chce dom 

charity spríjemniť vianočné obdobie, pomôcť im ho prežiť dôstojne a 

osobne ich informovať o možnostiach pomoci zo strany Domu charity 

sv. Vincenta. Týmto projektom chcú prispieť k tomu, že Vianoce môžu 

byť pekné aj pre ľudí na ulici.

DV 210/2012
Združenie na pomoc ľuďom 

s mentálnym postihnutím

Čaro Vianoc v 

Našom dome
       200,00 € 

Spišská Nová 

Ves
Košický kraj

Prostredníctvom projektu chce Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím vytvoriť príjemnú a neopakovateľnú atmosféru 

Vianoc tým, že klienti v spolupráci so zamestnancami vyrobia vlastnú 

vianočnú výzdobu, pripravia vianočné pozdravy a ozdobia vianočný 

stromček. Spoločne si spríjemnia vianočný čas posedením pri 

stromčeku. Najväčším prekvapením budú darčeky, ktoré im prichystá 

združenie podľa ich špecifických želaní.
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DV 211/2012 Anna Urbanovská
Vianočné 

pohladenie
       160,00 € 

Bánovce nad 

Bebravou

Trenčiansky 

kraj

Pani Mária býva v Ľútove. Je to jednoduchá žena, rozvedená, sama 

sa stará o tri deti: 16-ročnú Moniku, 15-ročného Jána a 12-ročnú 

Zuzanu. Je nezamestnaná, v rámci obce vykonáva verejno-prospešné 

práce. Otec detí neprispieva na ich potreby, t. č. sa nachádza vo 

výkone trestu. Rodina žije vo veľmi skromných podmienkach. Pani 

Anna chce tejto rodine nakúpiť potraviny na štedrovečerný stôl a 

zimné oblečenie pre deti.

DV 212/2012
Základná škola s materskou 

školou
Lego pre Maťka          80,00 € Brezno

Banskobystrick

ý kraj

Projektom Lego pre Martinka, by chcela základná škola s materskou 

školou spríjemniť vianočné sviatky Maťkovi, ktorý bojuje so zákernou 

chorobou.

DV 213/2012 Slovenský Červený kríž

Pomoc ženám a 

deťom - obetiam 

domáceho 

násilia

       345,00 € Trebišov Košický kraj

Slovenský Červený kríž v Trebišove prevádzkuje Zariadenie 

núdzového bývania Maják, kde sú prechodne ubytované týrané ženy 

a matky s deťmi, ktoré vo svojej rodinnej atmosfére už viac nemali síl 

bojovať o normálny, slušný život s mužom alebo druhom, častokrát 

otcom svojich detí. Slovenský Červený kríž chce týmto ženám pomôcť 

znovu prežiť príjemné vianočné chvíle a tieto sprostredkovať aj ich 

deťom, ktoré v živote nemali toľko šťastia ako iné deti.

DV 214/2012 Anna Urbanovská Pekné Vianoce        120,00 € 
Bánovce nad 

Bebravou

Trenčiansky 

kraj

Pani Táňa žije so svojimi deťmi v Bánovciach n. B. Žije tu už druhý 

rok, po niekoľkých rokoch, ktoré prežila s deťmi v krízových centrách. 

Je onkologický pacient, operovaná na chrbticu. V súčasnosti je 

nezamestnaná. Je rozvedená a má tri školopovinné deti. Pani Anna 

sa rozhodla pomôcť tejto rodine zabezpečením potravín na štedrú 

večeru a darčekov pre deti.

DV 215/2012 Fénix, o. z. Vodičák        350,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Štefan pochádza z ťažkých rodinných pomerov a v živote si už prešiel 

mnohými náročnými životnými situáciami. Napriek tomu má veľa 

cieľov, ktoré sú pre väčšinu mladých ľudí v jeho veku pomerne ľahko 

dosiahnuteľnou samozrejmosťou. Školu musí dokončiť sám, a k tomu, 

aby mohol byť samostatný a sebestačný by mu chcelo občianske 

združenie Fénix pomôcť urobiť si vodičský preukaz, ktorý by mu 

pomohol v jeho ceste k samostatnosti a získaniu nových zručností, 

keďže Števo by rád v budúcnosti robil taxikára.
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DV 217/2012 Hotelová akadémia
Šťastné a veselé 

spoločne
       140,00 € 

Spišská Nová 

Ves
Košický kraj

Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi strávia spoločný 

deň so žiakmi zo Spojenej školy internátnej v Levoči. Ide o žiakov s 

autizmom. Spoločne sa budú pripravovať na vianočné sviatky, budú 

piecť medovníčky, medovníkový domček a stromček; vytvoria rôzne 

vianočné ozdoby z papiera, látky a z iných materiálov. Študenti 

Hotelovej akadémie budú veľmi citlivo zapájať deti s autizmom do 

vykonávania uvedených praktických zručností. Cieľom je vytvoriť 

príjemnú vianočnú atmosféru a naučiť sa pomáhať a pochopiť 

zdravým deťom ťažkú situáciu svojich rovesníkov.

DV 219/2012 Ľubica Noščáková Beátka        240,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Pani Ľubica by rada pomohla 11 ročnému dievčatku Beátke, ktorá je v 

ťažkej životnej situácii /po tragickej smrti jej brata/ splniť vianočné 

želanie, ktoré má omnoho širší a osobnejší rozmer, ako len "dostať" 

darček. Pani Ľubica by ju rada obdarovala klavírom Yamaha, osobne 

by sa jej venovala v hre na klavíri a trávila čas s jej rodinou, kam by 

rada prišla počas vianočných sviatkov, aby im priniesla aspoň trošku 

svetla a radosti.

DV 221/2012

Združenie maď. rodičov na 

SR, Reformovaná základná 

cirkevná škola s vyuč. jaz. 

maď.

Vianoce všetkým 

deťom
       250,00 € 

Martovce, okr. 

Komárno
Nitriansky kraj

Do Reformovanej základnej cirkevnej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským chodí približne 10 rómskych detí vo veku do 12 rokov. Sú 

to deti, ktorých rodičia väčšinou nepracujú a nemajú pravidelný 

finančný príjem, žijú v bytoch niekedy bez vykurovania a bez teplej 

vody. Nemajú dostatok finančných prostriedkov na základné potreby a 

nie to na darčeky pre svoje deti. Združenie maďarských rodičov im 

chce pomôcť zažiť ozajstné čaro Vianoc, aby si našli pod stromčekom 

darček (obuv, hračky, oblečenie), ktorý bude len pre nich.

DV 222/2012 Eva Cabanová

Vianoce pre 

choré deti zo 

sociálne 

znevýhodneného 

prostredia

       350,00 € Detva
Banskobystrick

ý kraj

Pani Eva chce urobiť pekné Vianoce pre choré deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktoré boli zverené do opatery starej 

matky, nakoľko ich vlastná matka je drogovo závislá. Obidve deti sú z 

toho dôvodu od narodenia zdravotne postihnuté. Pani Eva by rada 

kúpila hračky a zariadenie do izbičiek detí.
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DV 226/2012 Detská radosť sŕdc
Požehnané 

Vianoce
       250,00 € Čadca Nitriansky kraj

Ide o pomoc pre veľmi chudobnú rodinku, ktorá nemá elektriku, po 

vodu si musia chodiť do studničky. Mama rodiny sa ale veľmi snaží, 

aby aj z toho mála čo má, vedeli vyžiť. Má 4 deti, 3 chlapcov a 1 

dievčatko, najstarší syn Dominik má 14 rokov, ktorý matke pomáha s 

mladšími súrodencami, najmladší Nikolas má 3,5 roka. Pani Straková 

by rada prichystala tejto rodine krásne Vianoce, nakúpila im potraviny 

na štedrovečernú večeru, deťom chce kúpiť malý darček a spoločne 

by si vyzdobili vianočný stromček.

DV 235/2012 Erika Oravcová
Spoločná oslava 

Vianoc
       200,00 € Baka Trnavský kraj

V rámci tohto projektu by pani Erika chcela podporiť dve rodiny s 

malými deťmi. Tieto rodiny bohužiaľ nemajú v živote veľké šťastie. 

Problémy v rodinách sa len stupňujú a pribúdajú ďalšie a ďalšie 

prekážky, ktoré ohrozujú fungovanie rodiny. V jednej rodine žije žena 

so svojimi dvomi deťmi bez manžela. V tomto roku sa ocitli v situácií, 

keď už nemali ani na zaplatenie nájomného. V druhej rodine sú tri 

maloleté deti. Bývajú v nedôstojných podmienkach, deti sú často 

choré. Matka dlhé roky statočne riešila problémy rodiny, no zdá sa, že 

už vyčerpala svoje limity. Zámerom je priniesť do týchto rodín trochu 

svetla, lásky, zabezpečiť deťom dôstojné prežitie vianočných sviatkov.

DV 237/2012 PhDr. Jana Micháliková Ďakujeme, mami        200,00 € Detva
Banskobystrick

ý kraj

Projekt je zameraný na uľahčenie situácie mladej matke, ktorú opustil 

manžel a sama vychováva dve maloleté deti, z toho jedno je 

onkologický pacient. Podpora rodiny v čase Vianoc, situáciu 

samozrejme nevyrieši, ale môže výrazne pomôcť k pokojnejšiemu a 

pohodovejšiemu priebehu vianočných sviatkov. Pani Jana by 

nákupom potravín na štedrú večeru a tiež zimného oblečenia veľmi 

rodine pomohla.

DV 242/2012 PhDr. Jana Micháliková
Za mamu sa 

nehanbím
       150,00 € Detva

Banskobystrick

ý kraj

Jožko je žiak, ktorému sa v škole vysmievajú za to, akú má matku. Nie 

je to žena, ktorá si zaslúži výsmech. Je postihnutá a zaslúži si obdiv, 

že na trojkolkovom bicykli obíde celé mesto a vybaví veci, ktoré 

potrebuje. Jej syn sa k nej nehanbí priznať a váži si ju. Spolužiaci mu 

situáciu sťažujú aj tým, že sa mu vysmievajú, ako chodí oblečený. 

Vraj staromódne, podľa matky. Finančná situácia rodiny nie je 

postačujúca, keďže matka má invalidný dôchodok. Nákupom potravín 

na Vianoce a tiež nákupom oblečenia pre syna, by Vianoce boli pre 

rodinu krajšie.
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DV 243/2012 PhDr. Jana Micháliková
Starká miesto 

mami
       100,00 € Detva

Banskobystrick

ý kraj

Paľka vychováva starká, ktorá vo vysokom veku sa snaží zabezpečiť 

vnukovi to, čo mu rodičia zabezpečiť nedokázali. Absenciu 

rodičovskej lásky u neho môžeme veľmi vnímať a veľmi ňou trpí. Nie 

vždy sa mu podarí svoje správanie "ukočírovať", no absencia 

pozitívnych vzorov, lásky a pozornosti má svoju daň. Preto chce pani 

Jana umožniť aj Paľkovi prežiť krajšie Vianoce tak, aby si v 

potravinách mohol vybrať, čo by si prial na vianočný stôl bez ohľadu 

na to, že starká by si to nemohla dovoliť kúpiť. Tiež chýbajúce 

oblečenie na športové aktivity by ho veľmi potešilo.

DV 245/2012 Patricia Beníčková
Posteľ a sánky 

pre Mirka
       200,00 € Žilina Žilinský kraj

Adelka je mladá žena, ktorá za svojich dvadsať rokov nie vždy 

vlastnou vinou skúsila trápenia aj za dva životy. Otec jej dieťaťa je vo 

výkone trestu odňatia slobody a podporu nemá od neho žiadnu. Malý 

Mirko aktuálne spáva na vyradenom 40 ročnom kovovom detskom 

lehátku zo škôlky, ktoré absolútne nespĺňa základné atribúty zdravého 

spania. Pani Patrícia chce zakúpiť postele s matracom a posteľnou 

bielizňou pre malého Mirka, aby mal pokojný a zdravší spánok.

DV 246/2012 Božena Garamsegyová Dalibor        250,00 € Poprad Prešovský kraj

Pani Božena by chcela zakúpiť vhodné oblečenie na stužkovú 

slávnosť pre svojho študenta Dalibora a zaplatiť príspevok na 

slávnostnú večeru pre jeho brata a dedka. Daliborov osud doposiaľ 

nebol najľahší a z vlastných finančných prostriedkov by si isto takýto 

výdavok nemohol dovoliť..

DV 247/2012 Peter Zátroch

Vianoce ako 

doma pre ľudí 

bez domova

       300,00 € Zvolen

Banskobystrický kraj

Pán Zátroch pracuje v útulku Nádej a spoločne s ostatnými 

zamestnancami chce v zariadení pre klientov bez domova vytvoriť 

vianočnú atmosféru. Spoločne zasadnú k štedrej večeri a rozdajú si 

vianočné darčeky.

DV 248/2012
Evanjelický a.v. cirkevný 

zbor

Ochutnajte 

vianočnú radosť
       120,00 € Vrútky Žilinský kraj

Evanjelický a. v. cirkevný zbor pripraví pre 10 sociálne 

znevýhodnených rodín, ktoré vyberú v spolupráci so sociálnou 

pracovníčkou mesta Vrútky, balíčky sociálnej pomoci s vlastnoručne 

pripraveným vianočným pečivom a základnými potravinami.

DV 249/2012 Spojená škola Lipany
Čas radosti, 

veselosti...
       380,00 € Lipany Prešovský kraj

Projekt je zameraný na priblíženie vianočných zvykov a tradícií, ako 

sú koledy, tradičné jedlá, scénické zobrazenie histórie vianočných 

sviatkov deťom a mládeži s viacnásobným postihnutím z OZ Sme takí, 

akí sme a žiakom Spojenej školy Lipany.
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DV 251/2012 Mgr. Erika Horniaková Vianoce pre Niki        100,00 € Starý Tekov Nitriansky kraj

Žiadosť pani Horniakovej je venovaná 16-ročnej Niki, ktorá je žiačkou 

8. ročníka na základnej škole. Pani Horniaková chce dievčaťu dopriať 

vianočný darček v podobe zakúpenia nového oblečenia a knihy na 

angličtinu. Niki je z detského domova a jej doterajší život nebol ľahký.

DV 254/2012 Veronika Muránska

Vianoce - nech 

sú také, ako 

majú byť

       150,00 € Hrachovo
Banskobystrick

ý kraj

Matka 4 detí žije momentálne len zo sociálnych dávok v prenajatom 

byte. Jednu z dcér v prvej polovici roka zrazilo auto, z najhoršieho sa 

našťastie dostala, no momentálne čaká na diagnostikovanie, či 

nevznikli trvalé následky z úrazu. Prostredníctvom programu Darujte 

Vianoce chce predkladateľka žiadosti umožniť tejto matke a jej 4 

deťom prežiť Vianoce tak, ako o nich snívajú - so štedrou večerou a 

darčekmi pod stromčekom.

DV 259/2012 Marek Navrátil
Vianočný stôl pre 

osamelú matku
       110,00 € Lučenec

Banskobystrick

ý kraj

Cieľom projektu je spríjemnenie vianočných sviatkov pre osamelú 

matku s 2,5 ročným dievčatkom, ktoré žijú v zariadení núdzového 

bývania. Pán Navrátil by im rád zakúpil potraviny na vianočné 

pohostenie a darček pre dievčatko.

DV 261/2012 Asociácia divadelná Nitra

Biely Tulipán 

2012 - Vianoce 

pre zrakovo 

postihnuté a 

vidiace deti

       200,00 € Nitra Nitriansky kraj

Projekt Darujem ti tulipán sa už šiesty rok venuje sociálnej integrácii a 

rozvoju tvorivosti slabozrakých a nevidiacich detí. Je zastrešovaný 

Asociáciou Divadelná Nitra a od roku 2009 sa rozšíril na celoročnú 

pravidelnú činnosť. Pre tento účel bol zriadený priamo v areáli SŠI pre 

žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave Klub darujem ti tulipán. 

Klub poskytuje deťom stabilné nízkoprahové tvorivé, spoločenské a 

rodinné zázemie. Okrem celoročných tvorivých, vzdelávacích a 

športových aktivít projekt upriamuje pozornosť na tri dominantné 

integračné aktivity pre viac ako 90 nevidiacich, slabozrakých a 

vidiacich deti – víkendový integrovaný tvorivý plenér Májový tulipán, 

veľký workshop Septembrový tulipán na Medzinárodnom festivale 

Divadelná Nitra a Biely tulipán – vianočný integrovaný skupinový 

workshop. Výber z výtvarnej tvorby detí tvorí po rokoch práce zbierku 

viac ako 200 diel pripravených na kvalitnú prezentáciu na verejnosti.
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DV 264/2012 Mária Filová
Priateľské 

Vianoce
       250,00 € Krompachy Košický kraj

Pani Marta už niekoľko rokov bojuje so zlým zdravotným stavom. 

Sama a bez cudzej pomoci sa stará o dvoch synov. Hoci sa ocitla v 

nezávideniahodnej finančnej a sociálnej situácii, zo všetkých síl sa 

snaží zo synov vychovávať zodpovedných ľudí. Prostredníctvom 

Nadácie Orange jej pani Filová chce pomôcť v starostlivosti o 

domácnosť zakúpením chladničky, ktorú nevyhnutne potrebuje.

DV 265/2012 Bc. Michaela Manová Čarovné Vianoce        300,00 € 
Nová Ves nad 

Žitavou
Nitriansky kraj

Projekt je venovaný rodine so štyrmi detičkami zo sociálne slabého 

prostredia, ktorá je skúšaná ťažkou životnou situáciou. Deti chodia na 

základnú školu a stredné odborné učilište a na štúdium by potrebovali 

notebook. Rodičom, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, by zase 

pomohol pri hľadaní práce.

DV 267/2012 Mgr. Jozef Brigan
Vianoce pre 

rómske deti
       400,00 € Veľký Blh

Banskobystrick

ý kraj

Pán Brigan chce prostredníctvom spoločného slávenia Vianoc 

sprostredkovať rómskym deťom vianočné tradície, ktoré v ich 

rodinách nie sú praktizované. 100 detí zo šiestich dedín v okrese 

Rimavská Sobota zažijú atmosféru vianočných príprav, spoločného 

stolovania a radosť zo svojho darčeka.

DV 268/2012 Mgr. Jarmila Prelichová Voňavé Vianoce        150,00 € Slovinky Košický kraj

Rodina pána Imricha sa ocitla na pokraji sociálneho vylúčenia, 

hlavným dôvodom je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav oboch 

partnerov a s tým spojená nemožnosť nájsť si prácu. Pani Prelichová 

im chce sprostredkovať Vianoce, na ktoré budú radi spomínať a ktoré 

nebudú poznačené nedostatkom.

DV 269/2012 Michal Sedláček

Pekné Vianoce 

pre decká z 

azyláku

       260,00 € Skalica Trnavský kraj

Žiadosť pána Sedláčka je určená pre 26 detí a mladých ľudí, ktorí žijú 

v Azylovom dome Emauzy v Holíči. Dobrovoľníci a animátori 

navštevujúci toto zariadenie už niekoľko rokov chcú spestriť ich 

Vianoce peknými darčekmi.

DV 270/2012 Fénix, n.o.

Deň 

porozumenia a 

šťastia v Betliari

       280,00 € Rožňava Košický kraj

Vianočné podujatie Deň porozumenia a šťastia pripraví organizácia 

Fénix pre deti z neúplných rodín, hendikepované deti a osamelých 

seniorov. Vianoce im spríjemnia kultúrnym programom, prípravou 

vianočnej večere a pečiva, prípravou a odovzdaním darčekov. 

Imobilných občanov navštívia v ich príbytkoch.

DV 271/2012 Mišove Katarína
Aj my máme 

šikovné ručičky
       100,00 € Mýtna

Banskobystrick

ý kraj

Pedagogická asistentka Katka chce zabezpečiť rómskym deťom, 

ktoré navštevujú jej hodiny s výtvarným zameraním, výtvarné 

pomôcky, aby sa ďalej rozvíjali a spoznávali čaro výtvarného umenia.
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DV 273/2012 Katarina Laffersova Niečo viac        110,00 € 
Banská 

Bystrica

Banskobystrick

ý kraj

Projektom chce predkladateľka zmierniť ťažkú situáciu rodiny. ktorá 

sa už niekoľko rokov  pasuje s finančnými problémami. V rodine 

vyrastajú dvaja chlapci - dvojičky, otec je bez práce. Vďaka projektu 

by mohli zažiť štedré Vianoce a do sýta sa najesť. Pani Laffersová 

dopraje rodine aj návštevu kina, čo je pre nich za daných podmienok 

veľký luxus.

DV 276/2012 Anna Smitková
Moje deti sú 

hladné
       200,00 € Trstená Žilinský kraj

Pani Smitková chce zabezpečiť základné potraviny pre matku s 3 

deťmi . Manžel prepadol hazardným hrám a rozpredal celé vybavenie 

domácnosti vrátane hračiek pre deti. Matka s deťmi žije aktuálne v 

podnájme, otec o deti nejaví záujem a neplatí výživné. Doteraz živorila 

s materského príspevku ale pred mesiacom jej skončila MD a 

momentálne je nezamestnaná.

DV 277/2012
Kultúrna výchovná 

organizácia Róma-východ

Šťastné Vianoce 

od Orange pre 

detí

       300,00 € 
Vranov nad 

Topľou
Prešovský kraj

Kultúrna výchovná organizácia Roma- východ predkladá žiadosť o 

pomoc pre tri rodiny s deťmi v núdzi. Rodičia sú nezamestnaní a 

nemôžu si dovoliť zabezpečiť pre svoje deti pekné sviatky. Vďaka 

projektu budú rodiny obdarované potravinami a 9 detí si pod 

vianočným stromčekom nájde pekné darčeky. 

DV 281/2012 Rodičovské združenie
Medzigeneračné 

dialógy
       400,00 € Bratislava

Bratislavský 

kraj

Počas tvorivých dielní deti a rodičia ZŠ Medzilaborecká nadviazali 

krásne medzigeneračné kontakty so seniormi z domova dôchodcov na 

Pažítkovej ulici v Bratislave. Deti by chceli starkým sprostredkovať 

vianočnú atmosféru, na ktorú boli zvyknutí z domu, zdobiť s nimi 

medovníky, zaspievať si koledy a obdarovať ich vlastnoručne 

vyrobenými darčekmi.

DV 283/2012
Konzultačné a informačné 

centrum EDUKOS

Konečne 

spoločne
       300,00 € Dolný Kubín Žilinský kraj

Projekt Konečne spoločne má za cieľ pripraviť 40 ľuďom bez domova- 

obyvateľom verejného kempu príjemné strávenie vianočných sviatkov 

v priestoroch budovy, ktorú si sami svojpomocne budujú za pomoci 

zdrojov od rôznych darcov. Stavba ešte vyžaduje veľmi veľa práce a 

aby mohli stráviť Vianoce spoločne v rodinnom kruhu, musia vynaložiť 

ešte veľa práce, aby ich Vianoce sa aspoň trochu podobali na 

Vianoce nás ostatných. Za pomoci zamestnancov a dobrovoľníkov 

Edukos získajú materiál na dokončenie spoločenskej miestnosti a 

suroviny na prípravu vianočného pohostenia.

DV 284/2012 Adriána Jánošíková Práčka        290,00 € 
Spišská Nová 

Ves
Košický kraj

Pani Jánošíkovej leží na srdci osud osamelého invalidného dôchodcu. 

Keďže si perie ručne, pod vianočný stromček by mu rada dopriala 

automatickú práčku. 
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DV 288/2012 Mgr. Elena Koričánska Nikdy nie si sám        300,00 € 
Turčianske 

Teplice
Žilinský kraj

Projekt Nikdy nie si sám je o pomoci chlapcovi, ktorý študuje na 

pedagogickej a sociálnej akadémii v Turčianskych Tepliciach. Nie 

vlastnou vinou sa stal bezdomovcom po tom, čo ho jeho pestúnka 

vyhodila na ulicu. Až po naliehaní úradu sociálnych vecí mu bola 

ochotná vrátiť jeho osobné veci, no notebook, na ktorý si našetril z 

brigád cez víkendy a prázdniny, už späť nezískal. Nový počítač by pre 

neho bol nádherným vianočným darom.

DV 294/2012 Telovýchovná jednota Kerko Radosť z Vianoc          50,00 € 
Šajdíkove 

Humence
Trnavský kraj

V rámci projektu občianskeho združenia Radosť z Vianoc je ukázať 

osamelej 72 ročnej bývalej učiteľke, v súčasnej dobe onkologicky 

chorej, že aj napriek problémom môžu byť Vianoce krásne a dajú sa 

prežiť v láske a pokoji s vedomím, že si na ňu niekto spomenul. 

Zakúpením vianočných potravín, ovocia a knihy ju chce Telovýchovná 

jednota Kerko potešiť a obdarovať.

DV 297/2012 Grange, o.z.

Štedrí deň v 

Grange pre 

LGBT komunitu

       320,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Občianske združenie Grange by rado pripravilo vo svojom 1. LGBT 

centre Grange v Bratislave už druhýkrát štedrý večer pre LGBT 

komunitu. Svojpomocne navaria, upečú a vydajú štedrovečerné menu 

pre minimálne 60 osôb. Sami urobia vianočnú výzdobu a pripravia 

vlastnoručne vyrobené drobné darčeky. Radi privítajú ľudí, ktorí 

nemajú s kým tráviť Vianoce a predstavia kultúrny program.

DV 302/2012 PhDr. Jana Micháliková

Bez starkej si 

život neviem 

predstaviť

       150,00 € Detva
Banskobystrick

ý kraj

Stará mama sa stará o troch vnukov, ktorých matka opustila a otec im 

starostlivosť nevie zabezpečiť. Keď pani Jana videla ako sa vnuk po 

návrate z letného tábora zvítava so starkou, bolo to veľmi dojemné. 

Tejto silnej a obdivuhodnej žene by rada pomohla nakúpením surovín 

na vianočný stôl a nákupom zimnej obuvi alebo iného oblečenia pre 

vnukov, čím by jej spríjemnila vianočné sviatky a výrazne uľahčila 

ťažkú sociálnu situáciu.

DV 304/2012 Mgr. Júlia Bublavá Kúsok šťastia        400,00 € Stará Turá
Trenčiansky 

kraj

Projekt je zameraný na rodiny s deťmi, ktoré počas posledných 

období prežili ťažké životné zlomy. Týmto ťažko skúšaným rodinám, 

predovšetkým deťom, chce pani Júlia vytvoriť podujatie, na ktorom 

zabudnú na zložitú finančnú situáciu, v ktorej sa už dlhodobo 

nachádzajú. 18 detí bude obdarovaných darčekmi. Deti spolu s 

rodičmi budú zapojené do zábavných súťaží orientovaných na 

podporu rodinnej súdržnosti. Pre všetkých pozvaných bude 

prichystané pohostenie v podobe vianočnej kapustnice, domácich 

koláčikov, medovníkov a ovocia.
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DV 305/2012 Ivana Zimanová Tri Vé        150,00 € Nová Baňa 
Banskobystrick

ý kraj

Tri Vé - Venuška, Viktorka a Valentína. Ide o rodinu utečencov s tromi 

malými dievčatkami, ktorí sa na Slovensku ťažko prebíjajú životom a 

momentálne sa ocitli v ťažkej životnej situácii, keď obaja rodičia, 

živitelia rodiny, prišli pred krátkym časom o prácu a tak sa dostali do 

finančných ťažkostí. Je pre nich ťažké zaplatiť komerčný nájom v 

Bratislave a zabezpečiť ostatné nevyhnutné potreby rodiny. Pani 

Ivana chce potešiť túto rodinu kúpou trvanlivých potravín a potravín 

na vianočné menu, kúpou hygienických potrieb a drobných darčekov 

pre deti.

DV 311/2012
Obec Kokava nad 

Rimavicou

Čaro Vianoc v 

detských očiach
       250,00 € 

Kokava nad 

Rimavicou

Banskobystrick

ý kraj

Prostredníctvom projektu Čaro Vianoc v detských očiach chce obec 

Kokava nad Rimavicou spríjemniť a umožniť prežiť krásne vianočné 

sviatky pre osamelých rodičov s deťmi, ktoré žijú v nekompletných 

rodinách a žijú v zlých sociálnych podmienkach. Obec im chce 

pripraviť vianočné posedenie so zamestnancami obce, kde spoločne s 

deťmi ozdobia vianočný stromček, pripravia si štedrú večeru a to 

všetko pri počúvaní vianočných kolied a vinšov. Na záver si 

pripomenú aj históriu vianočných sviatkov vystúpením koledníkov s 

Betlehemom.

DV 312/2012 Tatiana Velebírová, Mgr.

Krajšie Vianoce 

pre invalidov a 

dôchodcov

       100,00 € 
 Hanušovce 

nad Topľou
Prešovský kraj

Prostredníctvom tohto projektu chce pani Tatiana potešiť a prekvapiť 

klientov denného stacionáru. Toto sociálne zariadenie navštevuje 12 

ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku alebo so zdravotným postihnutím. 

Keďže to budú ich prvé Vianoce v zariadení, chcela by im nakúpiť 

materiál potrebný na výrobu vianočných dekorácií, ktoré by si zhotovili 

v zariadení. Pripravili by aj spoločné posedenie, na ktorom by spolu s 

klientmi piekli vianočné oblátky a veselo pri koledách a rozprávaní 

strávili krásny predvianočný deň.

DV 313/2012 TSP
Vianoce s 

úsmevom
       150,00 € Podolínec Prešovský kraj

Cieľovou skupinou sú tri rodiny s maloletými deťmi. Finančná situácia 

všetkých rodín je veľmi zlá a nedokážu si z vlastných finančných 

prostriedkov zabezpečiť ani potraviny na štedrovečerný stôl. Finančné 

prostriedky sa využijú na nákup trvanlivých potravín, ovocia, zeleniny 

a ošatenia pre maloleté deti.
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DV 316/2012
Informačné centrum 

mladých

Štedré Vianoce 

pre siroty
       200,00 € Humenné Prešovský kraj

Projekt je zameraný na pomoc trom deťom, ktorým minulý rok tragicky 

zahynula mamička. Deti žijú s babkou vo veľmi skromných 

podmienkach. Informačné centrum mladých im chce zabezpečiť 

naozajstné Vianoce, aké budú v každej domácnosti ich spolužiakov. 

Aby aj ich stôl niesol prívlastok štedrý, aby na ňom nechýbali tradičné 

jedlá, ovocie a podobne. Aby mali naozajstný stromček a pod ním si 

našli aj darčeky. Aby sa v škole mohli pripojiť k rozhovorom iných detí 

a pochváliť sa svojimi darčekmi. Vianoce v tejto rodine budú smutné, 

keďže deti si uvedomujú, že pri stole sa na stoličky ich rodičia už 

nikdy neposadia. Informačné centrum mladých zabezpečí nákup a 

odovzdanie darov.

DV 317/2012 Lucia Drabantova Veselé Vianoce        300,00 € Košice Košický kraj

Cieľom tohto projektu je vytvoriť veselé Vianoce pre 5 rodín, ktoré sú v 

hmotnej a sociálnej núdzi. Pani Darina s 5 deťmi, pani Andrea so 4 

deťmi, pani Kristína s dcérkou Aďkou, pani Denisa s dcérkou Ivankou 

a pani Tereza so 4 deťmi. Všetky tieto rodiny doviedla ťažká sociálna 

situácia do krízového centra pre matky s deťmi. Pani Lucia chce pre 

deti a mamičky vytvoriť krásnu vianočnú atmosféru, so štedrou 

večerou a drobnými darčekmi. 

DV 318/2012 Beáta Benická Srdce na dlani        100,00 € Trstená Žilinský kraj

V tomto príbehu ide o mnohopočetnú rodinu s 10 deťmi, ktorej detskí 

členovia sú v priebehu roka v Spojenej špeciálnej škole internátnej, v 

nápravno - výchovnom ústave, v diagnostickom centre. Blíži sa čas 

Vianoc a celá rodina sa stretne. Pani Beáta by rada pomohla deťom i 

rodičom rodiny z Trstenej a vyčarila úsmev na tvárach ich detí i 

dospelých. Osud tejto rodiny je veľmi ťažký. Ocitli sa nielen v hmotnej 

núdzi, ale majú aj veľa zdravotných problémov. Deti tejto rodiny majú 

od 3 do 20 rokov. Spoločne strávený čas pri hrách je pre nich a ich 

rodičov najkrajším zážitkom. Preto sa pani Beáta rozhodla, že pre nich 

zakúpi primerané spoločenské hry a hračky a odovzdá im ich na 

Vianoce.

DV 319/2012 Detský domov
Darujme si 

navzájom
       240,00 € Dobšiná Košický kraj

Zámerom projektu Darujme si navzájom je pripraviť spoločné 

posedenie detí z Detského domova Dobšiná pri vianočnej kapustnici 

spojené s kultúrnym programom a darčekmi pre bývalých 

zamestnancov detského domova a pre seniorov z Klubu dôchodcov 

Rožňava. Seniori každý rok navštevujú detský domov a nikdy neprídu 

s prázdnymi rukami. Detský domov Rožňava by sa im týmto 

posedením chcel poďakovať za ich ústretovosť, obetavosť a láskavé 

slová.
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DV 320/2012 Cesta nádeje Sme pri vás        250,00 € Košice Košický kraj

Predvianočnou návštevou osamelých, dlhodobo chorých a imobilných 

klientov v domácnosti, chce dať táto organizácia malým darčekom a 

radostnou vianočnou zvesťou najavo, že im na nich osobne záleží. 

Chce im darovať aspoň malý kúsok toho, čo si sami nemôžu zo 

svojich príjmov dovoliť. Obdarujú ich balíčkami, ktoré budú obsahovať 

vitamíny, sušené ovocie, mandle, čaje... Zároveň chcú takto podporiť 

ich motiváciu k radostnejšiemu a krajšiemu prežitiu vianočných 

sviatkov.

DV 324/2012
Stredná priemyselná škola 

stavebná

Cestovné pre 

Silviu
       120,00 € Hurbanovo Nitriansky kraj

Týmto projektom chce Stredná priemyselná škola stavebná v 

Hurbanove pomôcť žiačke Silvii, ktorá je bystrá a šikovná. Pochádza z 

veľmi skromného a žiaľ sociálne málo podnetného prostredia. 

Finančná situácia rodiny obmedzuje jej dochádzku do školy a jej účasť 

na rôznych školských a mimoškolských akciách. Pomocou tohto 

projektu sa zabezpečia financie na jej dochádzku autobusovou 

dopravou do školy do konca šk. roka 2012/13. Silvii škola daruje 

kredit na autobusovú kartu a zároveň jej vyjde v ústrety individuálne 

upraveným rozvrhom k priamemu autobusovému spoju domov. 

DV 328/2012 Lucia Čupeľová

Aj rodiny v kríze 

a bez otca si 

zaslúžia 

Vianoce!

       200,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Darovať Vianoce by chcela skupinka mladých ľudí dvom rodinám, 

ktoré sa náhle ocitli v krízovej a zlej finančnej situácií. Prvú rodinu 

tvorí matka Veronika, deti Samko a Zuzka. Matka sa stará o svoju 

svokru Máriu. Manžel, otec detí a syn pani Márie ich opustil. Druhá 

rodina žije taktiež bez otca, ktorý ich opustil a tvorí ju matka Darina a 

jej detí Dominik, Nikolka, Samko a Alex. Pre obidve rodiny to budú 

prvé Vianoce bez otca. A z dôvodu zlej finančnej situácie si nemôžu 

dovoliť zabezpečiť ani základné potreby, ktoré k Vianociam 

neodmysliteľne patria. Práve preto by im táto skupinka mladých 

chcela spríjemniť Vianoce a dopriať plný štedrovečerný stôl, vianočnú 

výzdobu a darčeky pre deti.

DV 329/2012 PhDr. Helena Pivarníková
Tradičné 

Vianoce
       380,00 € 

Rimavská 

Sobota

Banskobystrick

ý kraj

Projektom Tradičné Vianoce chce pani Helena pripraviť spoločné 

tvorivé dielne dôchodcov s deťmi z detského folklórneho súboru Hájik. 

Spoločne budú spomínať na Vianočné zvyky spred polstoročia. 

Tvorivé dôchodkyne naučia dievčatá rôzne techniky vyšívania a celú 

atmosféru a čaro Vianoc umocní folklórne vystúpenie s Vianočným 

programom, ktoré si deti pripravia ako darček pre dôchodcov. 

Finančné prostriedky budú použité na kúpu pracovného materiálu na 

vyšívanie a symbolických darčekových balíčkov.



Číslo 

žiadosti

Názov/meno predkladateľa 

projektu
Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

Darujte Vianoce 2012_podporené žiadosti

DV 330/2012 Zuzana Miklíková Ešte sme stále tu        200,00 € 
Žiar nad 

Hronom

Banskobystrick

ý kraj

Cieľom projektu je zabezpečiť príjemné a veselé sviatky dievčatám, 

bývalým chovankyniam detských domovov. Ide o mladé ženy, ktoré sa 

nachádzajú v ťažkých životných situáciách, bez domova, zázemia a 

bez financií. V detských domovoch boli počas Vianoc stredobodom 

pozornosti rôznych sponzorov. Teraz budú ich sviatky skromné. Pani 

Zuzana im chce zabezpečiť aspoň hojnosť na štedrovečernom stole, 

nákup potravín na vianočné sviatky a nákup darčekov.

DV 331/2012 Depaul Slovensko n.o.

Vianočný koncert 

pre ľudí bez 

domova

       200,00 € Bratislava
Bratislavský 

kraj

Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul poskytuje každý deň 

pomoc priemerne 150 ľuďom bez domova. Pre ľudí na ulici sú 

Vianoce mimoriadne náročným obdobím, kedy prežívajú svoju 

situáciu a samotu oveľa intenzívnejšie. Aby aj ľudia bez domova zažili 

čaro Vianoc a potešenie, noclaháreň zorganizuje predvianočné 

stretnutie s koncertom a menším občerstvením.

DV 332/2012 Brána do života, o.z. Sviatočná večera        200,00 € Bratislava 5
Bratislavský 

kraj

Projekt je pre mladých dospelých, ktorí žijú a strávia Vianoce v 

krízovom stredisku DOM. Sú to mladí ľudia v ťažkej životnej situácií, 

bez rodinného zázemia. Vďaka projektu chce občianske združenie 

Brána do života usporiadať spoločnú slávnostnú vianočnú večeru. 

Práve toto obdobie výrazne negatívne vplýva na ich psychickú 

pohodu. Prostredníctvom podpory z Nadácie Orange im chce 

organizácia umožniť prežiť tento vianočný čas radostne a pokojne 

kúpou surovín na vianočnú večeru pre 18 ľudí.

DV 333/2012
Inštitút pre rozvoj osobnosti 

a ľudských zdrojov, o.z.

Radujme sa 

spoločne
       340,00 € Martin Žilinský kraj

Radujme sa spoločne je projekt určený na vzájomné zdieľanie a 

spoznávanie sa, budovanie priateľských a medziľudských vzťahov a 

najmä upevnenie vzťahov medzi jednotlivými generáciami. Jeho 

aktérmi sú na jednej strane deti z harmonických i z neúplných rodín, 

ale aj deti bez rodiny a na strane druhej sú seniori s rodinou i bez nej. 

Obe skupiny sa tak môžu navzájom ovplyvňovať a formovať 

prostredníctvom spoločne stráveného voľného času, vzájomným 

zdieľaním a obdarovaním sa. Cieľom projektu je nielen priniesť radosť 

a potešenie pre tých, ktorí sú zranení a osamelí, ale aj osobnú 

skúsenosť. Všetci spoločne si budú piecť a zdobiť medovníky a 

dostanú darčekové balíčky.
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DV 339/2012 Barbora Ulaherová Vianoce v srdci        350,00 € Žilina Žilinský kraj

Pani Barbora je dobrovoľníčkou v zariadení pre matky s deťmi – obete 

domáceho násilia. Týmto projektom chce všetkým obyvateľom tohto 

zariadenia dať možnosť zažiť pravé Vianoce. Pre niektorých prvé 

naozajstné Vianoce v živote. Dať im pocítiť, že nie sú sami a naplniť 

ich srdcia radosťou. Chcela by všetkým kúpiť vianočný darček podľa 

toho, čo má každý z nich rád a tiež im nakúpiť suroviny na 

štedrovečernú večeru a vianočné koláčiky. Venuje im svoj čas aj 

počas vianočných prázdnin a prispeje k tomu, aby klienti zariadenia 

našli novú nádej kráčať ďalej a bojovať.

DV 340/2012 Centrum voľného času
Vianoce plné 

lásky
200,00 €       

Žiar nad 

Hronom

Banskobystrick

ý kraj

Cieľovou skupinou projektu sú deti zo základnej školy so sociálne 

slabých rodín, pre ktoré si centrum voľného času pripravilo 

predvianočný program v podobe tvorivých dielní, kde sa budú učiť 

pracovať s ľahko dostupnými materiálmi, aby si pripravili jednoduché, 

ale pekné Vianoce. Každý deň bude

zameraný na inú tému, takže si vyberú jednu, alebo aj všetky. 

Pracovať budú nielen dopoludnia, ale hlavne popoludní.

DV 343/2012 Mgr. Petra Jurčáková

Otvorme oči 

srdca a 

rozdávajme 

radosť

220,00 €       Dolný Kubín Žilinský kraj

Tento projekt chce ľudí z mesta Dolný Kubín povzbudiť k "otvoreniu 

očí a dverí sŕdc" pre potreby iných. Pani Petra chce Darovať Vianoce 

všetkým ľuďom mesta. Počas programu budú ľuďom rozdávané 

vianočné perníčky. Ľudia budú vyzývaní nenechať si ich pre seba, ale 

darovať niekomu zo svojho okolia, ktorí sú sami, opustení, v núdzi, 

smutní, na ktorých si možno rodinní príbuzní nespomenú. Taktiež sa 

spoločne budú môcť porozprávať pri teplom nealkoholickom 

vianočnom punči, či vianočných oplátkach s medom.

DV 346/2012 PhDr. Jana Micháliková
Myslíme na teba, 

oci
120,00 €       Detva

Banskobystrick

ý kraj

Matka, ktorej tragicky zahynul manžel vychováva sama dve deti - 

dcéra tretiačka, syn siedmak. Uľahčiť situáciu v predvianočnom 

období by chcela pani Jana rodine tým, že si budú môcť urobiť nákup 

zimného oblečenia, ktoré je drahé a keď obidve deti potrebujú zimnú 

obuv či vetrovky je to vysoká položka z rodinného rozpočtu.

DV 347/2012 Alžbeta Zemanová
Chceme mať 

ozajstné Vianoce
200,00 €       Mojmírovce Nitriansky kraj

Projekt je určený pre osamelú matku, ktorá sama vychováva svoje tri 

deti. Žije v skromných pomeroch a v rámci svojich neľahkých 

možností sa o svoje deti stará s veľkou láskou. Otec detí nejaví o ne 

záujem. Finančná situácia rodiny nie je ľahká. Z finančnej podpory im 

pani Alžbeta nakúpi potraviny na štedrovečerný stôl a ozdobia si 

spoločne vianočný stromček.
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DV 353/2012 Peter Janošík

Aby aj chudobné 

rodiny zažili čaro 

Vianoc

120,00 €       Lučenec
Banskobystrick

ý kraj

Tento projekt chce podporiť ľudí, ktorí sa dostali do ťažkej životnej 

situácie. Jedná sa o sedem člennú rodinu, ktorá býva v Zariadení 

núdzového bývania. Rodine chce pomôcť pán Peter nákupom 

potravín na Vianočnú večeru.

DV 354/2012 Martin Šturek
Vianoce aj pre 

rodiny v núdzi
280,00 €       Zubrohlava Žilinský kraj

V obci Zubrohlava býva 14 rodín, v ktorých žije dieťa s fyzickým alebo 

mentálnym postihnutím. Osobnou návštevou spolu s koledníkmi a 

odovzdaním jednoduchého darčeka chce pán Martin týmto deťom, ich 

rodičom a súrodencom vyjadriť pozornosť, priniesť veselšie Vianoce, 

dať im pocítiť, že sú pre nich dôležití. Príspevok bude použitý na kúpu 

darčekov pre choré deti.

DV 355/2012 Branislav Kožuch Pre ich dieťa 220,00 €       Poprad Žilinský kraj

Projekt Pre ich dieťa chce pomôcť mladým manželom v náročnej 

ekonomickej situácii, ktorí očakávajú narodenie svojho prvého 

dieťaťa. Získané finančné prostriedky umožnia nákup nevyhnutných 

potrieb pre novorodenca.

DV 356/2012 eLSe klub

Dobročinný 

adventný 

večierok

200,00 €       

Liptovské 

Sliače - 

Stredný Sliač

Žilinský kraj

V rámci projektu bude zrealizovaný tretí ročník dobročinného 

adventného večierka. Je to benefičné podujatie s bohatým 

programom a charitatívnym predajom. V tretiu adventnú nedeľu, v 

čase od 15. do 19. hodiny vystúpia rôzne zložky. Predstavia sa aj 

dvaja súrodenci. Obaja sú ťažko zdravotne postihnutí. Cieľom projektu 

je prebudiť u obyvateľov pocit spolupatričnosti s núdznymi a zdravotne 

znevýhodnenými občanmi. Spolu si pochutia aj na chutnej kapustnici 

a vyrobia hand-made výrobky, ktoré sa budú na dobročinnom večierku 

predávať.

DV 357/2012 Margaréta Žigová

Vianočný kapor 

na novom 

sporáku

200,00 €       Lovinobaňa
Banskobystrick

ý kraj

Pani Margaréta svojim projektom má záujem pomôcť 12 člennej 

rodine. Láska a súdržnosť tejto rodiny je vzorom pre široké okolie. 

Pomoc spočíva v zakúpení nového kuchynského sporáku.

DV 358/2012 Gréckokatolícka charita

Štedrý večer pre 

ľudí žijúcich na 

ulici

400,00 €       Prešov Prešovský kraj

Zámerom projektu je umožniť strávenie vianočných sviatkov ľuďom, 

ktorí tento pocit už dlho nezažili. Gréckokatolícka charita chce vytvoriť 

bezpečný priestor ľuďom, ktorí zažívajú náročnú realitu ulice každý 

deň. Cieľom projektu je pripraviť štedrý večer ľuďom bez domova, 

navariť chutnú kapustnicu a obdarovať ich praktickými darčekmi.
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DV 360/2012 OZ DSS Pošli to ďalej 300,00 €       Turie Žilinský kraj

V období Vianoc by chcel domov sociálnych služieb potešiť tri týrané 

ženy - dievčatá, s ktorými sa osud nemaznal. Všetky boli vo svojom 

prirodzenom rodinnom prostredí vystavené fyzickému i psychickému 

násiliu a vylúčené zo sociálneho prostredia, čo na nich zanechalo 

nemalé stopy. Ich finančná situácia je natoľko nepriaznivá, že si 

nemôžu dovoliť nakúpiť oblečenie, ktoré potrebujú a páči sa im. V 

blížiacom sa období Vianoc by im chcel domov sociálnych služieb 

darovať darčeky vo forme oblečenia.

DV 363/2012 OZ Dedičstvo
Mikulášovská 

párty
270,00 €       Šimonovce

Banskobystrick

ý kraj

Cieľom projektu je spríjemniť a priblížiť deťom, rodičom i starým 

rodičom predvianočné obdobie prostredníctvom usporiadania 

Mikulášskej párty s kultúrnym programom a mini diskotékou v obci 

Šimonovce. Občianske združenie Dedičstvo plánuje v rámci realizácie 

projektu aj tvorivú dielňu pre deti, v ktorej vyhotovia ozdoby na 

vianočný stromček. Deťom nebudú chýbať ani vianočné darčeky od 

Mikuláša a občerstvenie k príjemnej zábave.

DV 364/2012
Centrum sociálnych služieb 

Dúhový sen

Vianočné 

prekvapenie
200,00 €       Kalinov Prešovský kraj

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove počas celého roku 

pripravuje spoločenské stretnutia a kultúrne programy pri rôznych 

príležitostiach. Pracovníci CSS by chceli prostredníctvom tohto 

projektu spríjemniť vianočné sviatky a pripraviť prekvapenie nielen pre 

bývalých pracovníkov DSS, ale aj pre klientov zariadenia, ktorí túžia 

po rokoch sa s nimi opätovne stretnúť. Zamestnanci radi pripravia 

darčeky a v spolupráci s obecným úradom v priestoroch obecného 

úradu zabezpečia prezentáciu vianočného vystúpenia klientov, ktoré 

nacvičujú už od októbra pri slávnostnom posedení.

DV 368/2012 Anna Smitková

Potešiť 

osamelých 

seniorov v 

našom meste

100,00 €       Trstená Žilinský kraj

Pani Anna pôjde so skupinkou dobrovoľníkov navštíviť osamelých 

seniorov do charitného domu v meste Trstená a potešiť ich vianočným 

pozdravom v podobe anjelika. Seniorom prinesú perníky a zaspievajú 

vianočné koledy. Svetlom vianočnej sviece, ktorú im chcú priniesť ako 

vianočný darček, im chcú dobrovoľníci pripomenúť, že aj v ich živote 

pominie tma smútku a zažiaria vo svetle večnosti.
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DV 369/2012 Magdaléna, n.o. Vianoce na dlani 150,00 €       Trenčín
Trenčiansky 

kraj

Projekt Vianoce na dlani je podujatím venovaným cieľovej skupine, 

starých, chorých a opustených s cieľom spríjemniť im čas Vianoc, s 

prekvapením pri stromčeku s darčekmi, vianočným programom s 

cieľom vyčariť na ich tvárach úsmev, ukázať im, že nie sú opustení a 

vymaniť ich zo sociálnej izolácie.

DV 370/2012 Perašínová Viera
Bét Lechém - 

Dom chleba
250,00 €       

Liptovský 

Mikuláš
Žilinský kraj

Otec dvoch detí, 7 ročného Filipa a dva a pol ročnej Eni, je dlhodobo 

nezamestnaný. Pre neliečenú chorobu čriev nie je schopný sa 

zamestnať a finančne sa postarať o rodinu. Keď sa narodil syn Filip, 

boli pred Vianocami poslaní na ulicu. Momentálne žijú v jednoizbovom 

byte, ale ich situácia je stále vážna. Filip citlivo vníma rodinnú 

situáciu. Pani Viera chce tejto rodine pomôcť kúpou potravín, 

oblečenia pre Filipka a spoločenskej hry šachy, ktorú má Filip veľmi 

rád.

DV 371/2012 Gerčáková Monika Teplo Vianoc 300,00 €       Vitanová Žilinský kraj

Návrat syna k mame, prvé spoločné Vianoce po niekoľkých rokoch. 

To je príbeh Jožka, ktorý je druhákom na strednej škole. Od augusta 

sa vrátil z pestúnskej starostlivosti k mame, ale majú to ťažké po 

finančnej stránke. Vďaka finančnej podpore im bude môcť byť 

zakúpené palivo na kúrenie, aby mali počas Vianoc teplo v dome.

DV 372/2012 OZ Valgata

Stretnutie pod 

Vianočnou 

hviezdou

100,00 €       Teplý Vrch
Banskobystrick

ý kraj

Stretnutie pod vianočnou hviezdou je predvianočné stretnutie 

pripravené pre obyvateľov obce Drienčany, ktorí žijú na okraji 

spoločnosti a to hlavne pre chudobu, starobu či chorobu a sú osamelí 

a opustení. Práve počas vianočných sviatkov prežívajú túto svoju 

nepriaznivú situáciu ešte intenzívnejšie. Predvianočné stretnutie im 

pomôže aspoň na chvíľu zabudnúť na ich neľahký život a aspoň 

počas Vianoc ich urobí šťastnými. Na stretnutí si spoločne vyrobia 

vianočné ozdoby a ozdobia vianočný stromček s vianočnou hviezdou. 

Potom pre nich bude pripravená večera s vianočnou kapustnicou, 

opekancami a trvanlivým pečivom, aby prežili pravú vianočnú 

atmosféru. Po večeri dostanú účastníci malý darček ako symbol 

vianočnej štedrosti a pri príjemnej hudbe s heligonkárom Ferkom si 

posedia a možno aj zatancujú. Tých, ktorí nebudú môcť prísť, potešia 

realizátori projektu priamo u nich doma.
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DV 375/2012
Trnavská arcidiecézna 

charita
Konečne oddych 300,00 €       Trnava Trnavský kraj

Pre klientov navštevujúcich nízkoprahové denné centrum v Trnave 

chce Trnavská arcidiecézna charita zakúpiť skladacie lehátka alebo 

karimatky. V súčasnosti si klienti nemajú kde oddýchnuť, iba na 

stoličkách, čo nie je v mnohých prípadoch postačujúce. Klienti 

prichádzajú do centra najmä v zimných mesiacoch a obzvlášť pred 

Vianocami. Toto centrum im chce vytvoriť o niečo dôstojnejšie 

podmienky na odpočinok.

DV 379/2012
Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb

Vianočný darček 

pre potechu a 

úžitok

350,00 €       Veľký Krtíš
Banskobystrick

ý kraj

Čas Vianoc je okrem svojho duchovného rozmeru aj časom 

obdarúvania. Klienti domova dôchodcov majú rôzne sny a predstavy a 

splniť všetky by bolo určite finančne veľmi náročné, ale na jednom 

darčeku ktorý by ich potešil sa zhodla väčšina z nich. Túžia po 

pingpongovom stole, na ktorom by chceli trénovať túto hru, aby sa 

vyrovnali svojim kamarátom z DSS Ladomerská Vieska.

DV 383/2012 Emil Ivančo
Krajšie vianočné 

sviatky pre Duša
220,00 €       Martin Žilinský kraj

Dušan je rok po ťažkej autonehode, následkom ktorej ostal pripútaný 

na posteli a je úplne odkázaný na pomoc rodiny. Doterajší čas od 

úrazu strávil Dušan v prevažnej miere v nemocnici a v liečebných 

zariadeniach, kde ho doprevádzal rodinný príslušník, ktorý sa mu v 

plnej miere venoval. V mesiaci

november 2012 bol prepustený do domácej starostlivosti. Projekt s 

názvom Krajšie vianočné sviatky pre Duša má umožniť Dušanovi 

prežiť krajšie sviatky, bližšie k rodine a k priateľom, jeho prvé 

vianočné sviatky po ťažkom úraze. Pán Emil mu chce dopriať 

pojazdné kreslo s podporou chodenia.

DV 385/2012 Mgr. Jarmila Prelichová
Vianočná 

pohoda
300,00 €       Slovinky Košický kraj

Pani Jarmila chce spríjemniť Vianoce rodine, ktorú pred pár rokmi 

opustila mama, ktorá zomrela na zákernú chorobu. Pani Jana chce 

venovať práčku pre šesť člennú rodinu, ktorá sa ocitá v hmotnej a 

sociálnej núdzi.

DV 386/2012

OZ Spoločnosť priateľov pre 

Deti ohrozené pri Liečebno-

výchovnom sanatóriu v 

Ľubochni

Srdcia plné 

radosti a lásky
       200,00 € Ľubochňa Žilinský kraj

Projekt Srdcia plné radosti a lásky je určený pre deti špeciálneho 

zariadenia Liečebno-výchovného sanatória. Cieľom projektu je 

spríjemnenie predvianočného obdobia, naučenie sa vianočným 

zvykom a tradíciám a naplnenie detských sŕdc radosťou a láskou. 

Projekt vyvrcholí spoločným posedením a vzájomným obdarovaním 

sa.
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DV 388/2012 Slovenský Červený kríž

Vianoce pre tých 

ktorí na ne 

nemajú

       300,00 € 
Rimavská 

Sobota

Banskobystrick

ý kraj

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota chce aj 

tento rok vďaka finančnej podpore z Nadácie Orange z projektu 

Darujte Vianoce pripraviť radosť z Vianoc a umožniť zažiť ich 

neopakovateľnú atmosféru. Obdarované budú rodiny s deťmi v 

mimoriadnej hmotnej núdzi a bezdomovci. Za pomoci pracovníkov a 8 

dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža chcú pre nich pripraviť 

potravinové balíčky, ktoré im pred Vianocami odovzdajú, aby im 

aspoň takto pomohli v ich ťažkej životnej situácii. Pre deti z rodín v 

mimoriadnej hmotnej núdzi pribalia aj hračky a šatstvo zo zbierok, aby 

ich potešili.

DV 389/2012 Ing. Jana Balajová
Teplo Vianoc pre 

Nikolku
       290,00 € Soblahov

Trenčiansky 

kraj

Hlavnou myšlienkou projektu Teplo Vianoc pre Nikolku je pomoc 

v ťažkej životnej situácii jednému mladému dievčaťu, jej malému 

bračekovi a rodičom, aby prežili nielen Vianoce, ale i celú zimu 

v teplom domove.

DV 392/2012 Bocianie deti

Bocian znova 

priletí, svoje deti 

poteší

       350,00 € Snina Prešovský kraj

Po opustení brán detského domova niektoré deti odchádzajú k 

rodinám a veľa ich je takých, ktoré nemajú žiaden domov, žiadnu 

rodinu. Bývajú v útulkoch, azylových domoch. Ich mesačný príjem je 

60 €. Nemajú na lieky, na cestovanie, na sladkosti. Aktivisti Bocianích 

detí im prinesú trochu radosti, vianočný darček, vianočnú hostinu, ale 

hlavne pocit, že aj oni majú niekoho, kto na nich v tieto vianočné dni 

myslí, má ich rád, že aj oni majú rodinu, ktorá sa s nimi stretne počas 

predvianočných dní.

DV 394/2012 OZ 90871

Pro naše 

starenky a 

starečkú

       155,00 € 
Moravský 

Svätý Ján
Trnavský kraj

Občianske združenie 90871.sk chce pripraviť pre seniorov z 

miestneho Domova sociálnych služieb (DSS) vianočné popoludnie 

spojené so spievaním kolied za hudobného sprievodu a odovzdaním 

spoločného darčeku pre všetkých a to novej mikrovlnky a drobného 

osobného darčeka pre každú starenku či starčeka. Združenie im chce 

dopriať taký Štedrý deň, aby bol iný než tie ostatné, aby bol dôstojný a 

najmä ich potešil.

DV 396/2012
Súkromné centrum voľného 

času

Večer detí a 

osamelých 

starých rodičov

       200,00 € Humenné Prešovský kraj

Zámerom projektu je v súlade s vyhláseným rokom Európskeho 

starnutia a solidarity medzi generáciami pripraviť príjemný večer, na 

ktorého príprave sa zúčastnia deti vo svojom voľnom čase. Súkromné 

centrum voľného času chce potešiť v predvianočnom čase osamelých 

seniorov pesničkami, občerstvením, ale hlavne milým slovom a 

pocitom ich užitočnosti. A pritom ukázať deťom čaro nezištnej pomoci 

v kontraste s drahými darčekmi, ktoré ich budú čakať o niekoľko dní 

pod stromčekom.
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DV 398/2012 Magdaléna Hrivniakova Iné Vianoce        200,00 € Giraltovce Prešovský kraj

Projekt má ambíciu spríjemniť vianočný čas pacientom 

psychiatrického oddelenia, ktorí budú počas vianočného obdobia 

hospitalizovaní a kvôli svojej chorobe nebudú môcť Vianoce tráviť v 

kruhu svojej rodiny.

DV 399/2012 Základná škola

Kozi, kuzi, 

kuzuká, darček 

spod stromčeka 

vykúka

       150,00 € Sečovce Košický kraj

Prevažná časť rómskych detí žijúcich v osade Habeš pochádzajú so 

sociálne a výchovne málo podnetného prostredia. Symbolom Vianoc 

je v prvom rade láska, šťastie, súdržnosť, priateľstvo, rodinná pohoda, 

ale aj vianočný stromček a darčeky. Základná škola by rada deťom 

spríjemnila atmosféru Vianoc. Prostredníctvom vianočného stromčeka 

a darčekov chce u detí vyčariť detský úsmev, vniesť do ich srdiečka 

kúsok radosti, šťastia a zároveň vypestovať vzťah k zdravej výžive, 

životnému štýlu, dentálnej hygiene a zabezpečiť prevenciu chorôb, 

ktorým sú tieto deti vystavené.

DV 410/2012 Mária Hradiská Renátka 200,00 €       Margecany Košický kraj

Pani Mária prosí o pomoc pre osamelú matku s dvoma dcérkami, 

ktorá má po vážnom úraze popálených 40% tela. Táto rodinka je vo 

veľmi zlej finančnej situácii. Pani Mária by rada potešila dievčatá 

darčekmi, ktoré by si našli pod vianočným stromčekom. Hračky, po 

ktorých túžia a nikdy by ich iným spôsobom nedostali.

DV 411/2012 PaedDr. Plišková Silvia Vianoce všetkým 190,00 €       Žarnovica
Banskobystrick

ý kraj

Projektom Vianoce všetkým chce pani Silvia ukázať deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, aké sú ozajstné Vianoce s 

darčekmi. Tieto deti nevedia, aké je to dostať pod stromčekom nejakú 

hračku alebo iné prekvapenie, preto sa rozhodla podporiť deti zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Rada by ich obdarovala 

stavebnicami a puzzlami, ktorými by si mohli okrášliť izbičky.

DV 412/2012 Koráb, o.z. Pošli to ďalej 300,00 €       Bratislava
Bratislavský 

kraj

Projekt Pošli to ďalej! je založený na myšlienke dostaň darček, urob 

darček. Pred Vianocami je už pretlak obdarúvania chorých, 

opustených, chudobných. Občianske združenie Koráb nechce len 

nosiť darčeky a učiť deti naťahovať ruky. Chce im však ukázať ako 

vyrobiť darček a zažiť radosť z obdarúvania. V rámci tvorivých dielní 

vyrobia chudobné deti darčeky pre choré deti v nemocnici.
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DV 414/2012 Veronika Muránska
Úsmev na tvári, 

nech aj im žiari
200,00 €       Hrachovo

Banskobystrick

ý kraj

Matka s 2 deťmi žije ťažko, sama sa o ne musí starať, lebo manžel 

nejaví záujem. Sama sa musí starať o chod domácnosti aj o deti. 

Pracuje ako živnostníčka, nakoľko má zdravotné postihnutie, problém 

sa niekde zamestnať a z dôchodku by nevyžila. Žijú skromne, no o to 

srdečnejšie. Z finančnej podpory by jej pani Veronika rada umožnila 

prežiť Vianoce aj deťom tak, aby bol miesto sĺz na ich tvárach úsmev. 

Deti dostanú darčeky a dobroty na štedrovečerný stôl.

DV 415/2012 Spojená škola internátna
Vianoce ako 

doma
200,00 €       Nitra Nitriansky kraj

Pred dverami máme čarovné obdobie Vianoc, ktoré sú sviatkami 

rodiny. Rodiny sa stretávajú, obdarúvajú a strávia spolu príjemné 

chvíle. Zámerom  projektu Vianoce ako doma je preniesť rodinné čaro 

Vianoc, rodinnú atmosféru aj pre deti, ktoré vyrastajú bez rodičov v 

detských domovoch a v domovoch sociálnych služieb. Spoločný spev 

vianočných kolied, lákavá vôňa medovníkov, malé darčeky, súťaže, 

smiech a dobrá nálada, by im na chvíľu priblížili teplo domova, ktoré 

nemali to šťastie spoznať.

DV 417/2012 Centrum Slniečko, n.o.
Vianoce bez 

modrín
250,00 €       Nitra Nitriansky kraj

Zámerom projektu je pečenie koláčov, príprava vianočných darčekov, 

vianočných špecialít na vianočný stôl s deťmi a klientmi z 

Nízkoprahového denného centra pre deti a rodiny. Vianočný večierok 

spríjemní prežitie vianočných sviatkov klientom neziskovej organizácie 

Centrum Slniečko, n.o. a vyčarí úsmev na tvárach tým, ktorí to v 

živote nemajú ľahké, aby zabudli na ťažké životné podmienky, v 

ktorých žijú, a na negatívne životné skúsenosti.

DV 421/2012 Zuzana Bikárová Pokojné Vianoce 200,00 €       Žilina Žilinský kraj

Cieľom projektu je materiálna pomoc priateľke Maťke, ktorá je 

rozvedenou matkou dvoch detí. Maťka sa snaží po ťažkej životnej 

situácii vytvoriť svojim deťom stabilné rodinné prostredie. Projekt 

umožní najmä jej deťom zažiť pokojné Vianoce a kúpiť dôležité 

potreby pre ich bežný, ale aj školský čas. Spolupracujúcou 

organizáciou na projekte je Občianske združenie Rodinná rozprávka, 

ktoré im umožní ročný voľný vstup na aktivity centra. Deti budú môcť 

svoj voľný a víkendový čas tráviť v bezpečnom a tvorivom prostredí a 

pre Maťku vytvorí možnosť nájsť nové kontakty a priateľov.
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DV 422/2012 Viera-Láska-Nádej, o.z.
Vyčarujte nám 

úsmev!
300,00 €       Prešov 5 Prešovský kraj

Projekt je zameraný na sociálne slabšie rodiny s viacnásobne 

postihnutými deťmi. Osud sa s týmito rodinami nezahral a nezahráva 

pekne, preto sa im občianske združenie Viera-Láska-Nádej snaží 

podať pomocnú ruku a vykúzliť úsmev na tvárach. Združenie 

zabezpečí obdarovanie detí, rodín peknými darčekmi a spoločne sa 

potešia na vianočnom posedení.

DV 423/2012 JESEŇ ŽIVOTA - ZSS Hudba ako liek 45,00 €         Levice Nitriansky kraj

Snahou zariadenia Jeseň života je zabezpečiť pre klienta, ktorého 

život ťažko skúša krásne Vianoce. Klient zariadenia je po amputácii 

končatiny a jeho prognóza bola veľmi zlá. Jediná vec, ktorá ho dokáže 

vždy potešiť je hudba. Finančnou podporou by chcelo zariadenie kúpiť 

sady ústnych harmoník, ktorá bude jedinečným darčekom a bude 

slúžiť ako liek pre dušu.

DV 425/2012 PE - ES, n. o.
Šťastné Vianoce 

pre seniorov
250,00 €       

Diviacka Nová 

Ves

Trenčiansky 

kraj

Nie všetci klienti v domovoch sociálnych služieb a zariadení pre 

seniorov majú to šťastie stráviť vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. 

Preto nezisková organizácia Pe-Es chce vytvoriť príjemnú rodinnú 

atmosféru počas Vianoc seniorom, ktorí nebudú môcť ísť domov 

alebo nemajú žiadnu rodinu. Spoločne si vyrobia ozdoby na vianočný 

stromček a posedia si za plným štedrovečerným stolom.

DV 426/2012 Eliška Kurjaková Vianoce v srdci 440,00 €       Námestovo Žilinský kraj

Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu je zariadenie poskytujúce 

útočisko týraným a opusteným matkám spolu s ich deťmi. Ide o 

pomoc obetiam domáceho násilia v akejkoľvek otvorenej alebo skrytej 

forme. Situácia, v ktorej sa ocitli, nie je ľahká a preto im chce 

neformálna skupina ľudí podať pomocnú ruku. Chce s nimi stráviť 

pekný vianočný večer, priblížiť im zvyky a tradície, načúvať ich 

životným osudom a vzbudiť v nich povedomie, že ich niekto má rád, 

niekto na nich myslí. Tiež je ich úmyslom skrášliť deťom z tohto 

zariadenia detstvo, umožniť im prežiť kúsok bezstarostnosti aj vďaka 

trampolíne, ktorú im chce neformálna skupina darovať.



Číslo 

žiadosti

Názov/meno predkladateľa 

projektu
Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto Kraj Anotácia projektu

Darujte Vianoce 2012_podporené žiadosti

DV 427/2012 Klub Detskej Nádeje
Radosť deťom v 

nemocnici
250,00 €       Bratislava

Bratislavský 

kraj

Klub Detskej Nádeje zorganizuje spoločné vianočné tvorivé dielne pre 

deti v DFNsP na Kramároch v Bratislave. Na tvorivých dielňach si deti 

budú môcť vyrobiť napr. darčeky pre svojich blízkych alebo vianočné 

pohľadnice. Následne dobrovoľníci navštívia deti na oddeleniach, kam 

za nimi chodia aj pravidelne počas roka. Tam si s nimi zaspievajú 

koledy, porozprávajú sa a rozdajú im darčeky. Deti hospitalizované v 

nemocnici v predvianočnom čase si budú môcť spríjemniť a užitočne 

stráviť voľný čas pri vianočnom tvorení a potom aj večer priamo na 

oddelení, kam za nimi prídu dobrovoľníci s darčekmi a vianočnou 

náladou.

DV 429/2012 DORKA, n. o.

Atmosféra 

Vianoc, aká bola 

kedysi doma

250,00 €       Košice Košický kraj

Prostredníctvom projektu chce nezisková organizácia Dorka priblížiť 

klientom domova na polceste atmosféru Vianoc. Pripravením štedrej 

večere pri vianočnom stromčeku, kde sa pri zapálenej sviečke všetci 

stretnú ako jedna rodina a strávia spolu štedrý večer, počas ktorého 

budú môcť aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje starosti.

DV 430/2012 Silvia Václavíková
Pre krásne 

dievčatko
80,00 €         Krompachy Košický kraj

Týmto projektom by pani Silvia rada pomohla rodine, ktorá žije v 

spoločnej domácnosti s dieťaťom so zdravotným postihnutím, 

nachádzajúcej sa v zložitej finančnej situácií, zakúpením 

odšťavovača, ktorý je veľmi potrebný pre prípravu potravy pre 

dievčatko trpiace ojedinelým ochorením srí du chat. Potreba tohto 

zariadenia vyplýva zo samotnej diagnózy, nakoľko tomuto dievčatku 

chýba žuvací reflex a prijíma iba tekutú a mixovanú stravu. Takto chce 

pani Silvia uľahčiť prácu matke pri príprave jedál.

DV 433/2012 Mgr. Zuzana Bakošová
Viera - Nádej - 

Láska
460,00 €       Košice III Košický kraj

Projekt je zameraný na sedem člennú súrodeneckú skupinu 

umiestnenú v detskom domove. Súrodenci budú už piate Vianoce 

tráviť v detskom domove. Ich matka je v ťažkej sociálnej situácii bez 

pomoci rodiny a okolia. Pani Zuzana by rada videla túto rodinu aspoň 

počas Vianoc spolu s úsmevom na tvári. Preto by finančné prostriedky 

použila na zorganizovanie výletu pre celú rodinu do krásnej 

slovenskej prírody Slovenského Rudohoria. Pre deti by to boli prvé 

Vianoce strávené s mamou v príjemnom prostredí. Spolu by si 

pripravili štedrovečerné jedlá, zaspievajú si koledy a deťom sa rozdajú 

malé darčeky.
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DV 434/2012 Mgr. Eva Jančušková

Vianočný 

december pre 

ľudí bez domova

350,00 €       
Liptovský 

Ondrej
Žilinský kraj

Projekt Vianočný december pre ľudí bez domova je určený ľuďom bez 

prístrešia a sociálne odkázaným občanom pohybujúcim sa v meste 

Liptovský Mikuláš. Jeho hlavným cieľom je nasýtiť ľudí bez domova. 

Projekt zároveň ponúka cieľovej skupine priestor, kde sa možno 

zohriať, v pokoji najesť, vypiť čaj či kávu. Priestor bez predsudkov, 

odsudzovania, s milým slovom, záujmom. Vianočný december pre 

ľudí bez domova vychádza z priamej skúsenosti a dlhodobej práce s 

cieľovou skupinou. Spoločne si posedia pri štedrovečernom obede a 

dostanú darčekové balíčky pozostávajúcich z teplých ponožiek, 

rukavíc, spodného prádla...

DV 435/2012 OZ Odyseus
Vianoce v 

uliciach
300,00 €       Bratislava

Bratislavský 

kraj

Prostredníctvom projektu Vianoce v uliciach by chcelo občianske 

združenie obdarovať klientov/ky, z ktorých väčšina trávi Vianoce na 

ulici. Sú to ľudia, ktorí sú užívateľmi drog alebo pracujú v pouličnom 

sex-biznise. Títo ľudia patria do skupín, ktoré sú sociálne vylúčené a 

väčšinu času zažívajú nepochopenie, nenávisť a odmietanie zo strany 

väčšinovej spoločnosti. Klienti/ky málokedy majú možnosť prežiť 

atmosféru radosti a pokoja a ešte menejkrát sa stáva, žeby ich niekto 

obdaroval. Preto by im chcelo občianske združenie počas vianočného 

obdobia poskytnúť možnosť zažiť atmosféru Vianoc posedením pri 

kapustnici a rozdaním darčekov - deky, ponožky...

DV 437/2012 Centrum sociálnych služieb
Obyčajne krásne 

Vianoce
300,00 €       Krupina

Banskobystrick

ý kraj

Centrum sociálnych služieb KA chce prostredníctvom projektu 

Obyčajne krásne Vianoce pomôcť zabezpečiť prežitie pokojných a 

radostných vianočných sviatkov a kúpiť vianočné darčeky a potrebné 

potraviny na prípravu štedrej večere pre 3 matky s deťmi. Jedna 

rodina býva v núdzovom bývaní, druhá rodina v podnájme a tretia 

rodina sa ocitla bez domova na ulici. Centrum im chce spríjemniť 

Vianoce kúpou drobných darčekov a potravín, ktoré by si sami 

nemohli dovoliť a obdarovať ich drobnými darčekmi. 

DV 438/2012 Straník DSS a ŠZ

Darujme Vianoce 

klientom Straník 

DSS a ŠZ

350,00 €       Žilina Žilinský kraj

Vďaka finančnej podpore Nadácie Orange by chcel domov sociálnych 

služieb vytvoriť atmosféru Vianoc s nádychom domova pre klientov 

zariadenia, ktorí nemajú rodinných príslušníkov a ich príjmy 

nepokrývajú ani povinné úhrady za sociálnu službu. Radi by ich 

obdarovali malými darčekmi v podobe oblečenia, obuvi a spoločne 

upečú koláče a ozdobia miestnosti s vlastnoručne vyrobenými 

ozdobami. 
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DV 439/2012 Božena Peťková
Privolať úsmev 

na tvári
180,00 €       

Kysucké Nové 

Mesto
Žilinský kraj

Projekt je určený pre sociálne slabú rodinu. Matka sa v nej sama stará 

o syna Dominika, pretože ju manžel opustil kvôli synovej chorobe. 

Dominik je na vozíku, nemá hygienické návyky, musí nosiť plienky, 

matka ho prenáša, vozí ho k lekárovi... Pani Božena chce Dominikovi 

venovať hygienické a čistiace potreby, plienky a obdarovať ho 

sladkými dobrotami.

DV 443/2012 ZOEE, o.z.
Spoločné 

Vianoce
300,00 €       Nižná Žilinský kraj

Cieľom projektu je zapojiť rodiny s deťmi a ľudí dobrej vôle v čase 

adventu do prípravy vianočného prekvapenia formou výborných 

domácich koláčov, ozdôb a pohľadníc. Prípravu zavŕšia uvarením 

pravej vianočnej kapustnice v dobrej tvorivej atmosfére a pri speve 

vianočných kolied. Pripravené darčeky spolu s čerstvo uvarenou 

kapustnicou potom pôjdu malí koledníci so želaním radostných 

sviatkov rozdať ľuďom v ťažkej životnej situácii (osamelí, opustení, 

veľmi chorí a bezvládni ľudia a deťom v ťažkej sociálnej situácii).

DV 445/2012 Lucia Drabantova

Mamička 

upečme si 

koláčik

200,00 €       Košice Košický kraj

Projekt Mamička upečme si koláčik je venovaný deťom a mamičkám, 

ktoré by spolu strávili deň a upiekli si vianočné koláčiky. Najkrajšie na 

Vianociach sú prípravy a pečenie a práve tieto zážitky chce pani Lucia 

sprostredkovať mamičkám s deťmi. Kuchyňu a zariadenie kuchyne by 

im sprostredkovali v jednom zo zariadení Arcidiecéznej Charity 

Košice. Zúčastnili by sa nielen mamičky a deti, ktoré žijú v sociálnych 

zariadeniach, ale boli by pozvaní aj mamičky a deti z MŠ v Košickej 

Novej Vsi, priatelia dobrovoľníci a obyvatelia obce.

DV 451/2012 Lucia Drabantová Vianočné dielne 150,00 €       Košice Košický kraj

Vianočné dielne pre 35 detí vo veku od 4 - 19 rokov. V čase od 15 - 

22.12 2012 a 25.12 - 31.12. 2012 by boli pre deti organizované 

vianočné dielne, kde by sa nielen učili rôzne umelecké techniky, ale 

zároveň by si pod vedením dobrovoľníkov vyrobili darčeky pre rodičov 

a súrodencov. Deti by pracovali s hrnčiarkou hlinou, farbami na sklo a 

keramiku, korálkami a servítkami by vyrábali darčekové predmety a 

učili by sa pliesť z papiera.
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DV 453/2012 Život bez závislostí, n. o.

Nestratíš to, čo 

dokážeš 

odovzdať iným

250,00 €       Poprad Prešovský kraj

Podporený projekt je zameraný na rodiny poznačené závislosťou od 

alkoholu a ich deti. Účastníci stretnutia sú z rodín, ktoré sa 

nachádzajú v núdzi a v ťažkej životnej situácii - osamelé matky s 

deťmi, rodina s dieťaťom s mentálnym a fyzickým postihnutím, deti 

vyrastajúce s rodičom závislým od alkoholu. Cieľom projektu je 

zorganizovať dňa 15.12.2012 predvianočné stretnutie, v rámci ktorého 

budú mať účastníci možnosť neformálneho zdieľania svojej 

skúsenosti v bezpečnom prostredí, o ktorej bežne nedokážu hovoriť. 

Projekt bude príležitosťou pre posilnenie sociálnych väzieb medzi 

účastníkmi, pracovníkmi a dobrovoľníkmi neziskovej organizácie a pre 

vzájomnú pomoc a podporu.

DV 454/2012 PhDr. Jana Micháliková Nie sme zlí          80,00 € Detva
Banskobystrick

ý kraj

Pani Jana pracuje s deťmi, ktoré sú označované ako deti so zlým 

správaním Verí, že žiadne dieťa nie je zlé a všetko správanie je len 

výsledkom predchádzajúcich udalostí a okolia. Pre tieto deti by chcela 

pani Jana pripraviť výlet do hvezdárne alebo do divadla, alebo na 

hokejový zápas, aby aj oni zažili to, že sú hodní výletu a nemusia byť 

len odsudzovaní, ako v situáciách v škole, keď sa výletu nemôžu 

zúčastniť "pre zlé správanie".

DV 458/2012 Mgr. Monika Sedláková Povstaň z popola        400,00 € Nálepkovo Košický kraj

Rekonštrukcia domčeka mala byť aj napriek nutnej hypotéke zárukou 

ich pokojnejšieho rodinného života. Ale požiar všetko zmenil. Dnes 

každý deň bojujú o zabezpečenie základných potrieb štvorčlennej 

rodiny. Týmto projektom by chcela pani Monika zabezpečiť chlapcovi, 

študentovi z tejto rodiny predplatenie stravy a cestovného do konca 

školského roka, aby sa v očiach 16 ročného chlapca objavila nádej.

DV 459/2012 Lucia Miháliková

...a prežijeme 

spolu pokojné a 

krásne sviatky

       190,00 € Levice Nitriansky kraj

Vianoce sú úžasný čas v roku, kedy chceme prežiť pokoj, radosť a 

pohodu v kruhu najbližších. V sociálnom centre v Šuranoch je v 

súčasnosti 21 obyvateľov, ktorí si prajú presne to isté. 

Prostredníctvom projektu Darujte Vianoce budú mať o materiálne 

zabezpečenie sviatkov postarané, čo im k tomuto pocitu veľmi 

dopomôže.
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DV 463/2012 Ing. Daniela Bednárová
Ako môžu chutiť 

moje Vianoce
       200,00 € Lipany Prešovský kraj

Projektom by chcela pani Daniela pomôcť rodine z Lipian. Ich syn 

Jakub sa narodil s nevyliečiteľnou chorobou – fenylketonúria. Dnes 

má už 16 rokov a rodičia prešli dlhou cestou, aby sa naučili, ako 

správnou stravou Jakubovi zachrániť život a pomôcť žiť s touto 

zriedkavou chorobou. Táto choroba sa nedá vyliečiť, ale správnou 

kombináciou stravy sa dá zamedziť mentálnemu postihnutiu. 

Vzhľadom k veľmi zriedkavému výskytu tejto choroby sú na Slovensku 

len 2 obchody, kde sa dajú nakúpiť špeciálne potraviny pre túto diétu. 

Doplnok stravy PAM kupujú v lekárni. Potraviny sú veľmi drahé a 

taktiež aj poštovné. Ponuka na internete je bohatšia, potraviny sa dajú 

kúpiť aj v zahraničí, ale ich ceny sú nedostupné pre bežnú rodinu. 

Vianočným darom by im pani Daniela chcela nakúpiť špeciálne 

potraviny.

DV 465/2012 Silvia Václavíková Volanie o pomoc        140,00 € Krompachy Košický kraj

Pani Irena pochádza z rómskej rodiny a je pacientkou dialyzačného 

oddelenia. Predkladateľka projektu by rada tejto chorej pacientke 

pomohla zakúpením novej postele, posteľných prikrývok a posteľnej 

bielizne, nakoľko pani Irena žije vo veľmi skromných podmienkach a 

nachádza sa v hmotnej núdzi. Jej manžel nepracuje nikde a stará sa o 

ňu. Týmto projektom by chcela aspoň takto morálne a hmotne 

podporiť túto rodinu.

DV 466/2012 Miesto pod Slnkom, n.o.

Hľadajme 

spoločne 

stratenú 

atmosféru 

Vianoc

       150,00 € Košice Košický kraj

Vianočný čas patrí každoročne k tomu najkrajšiemu, čo rok ponúka. 

Nezisková organizácia Miesto pod Slnkom chce tieto okamihy 

sprostredkovať i rodinám, ktoré síce nemajú tradičné zloženie, no 

určite plnia tú najdôležitejšiu úlohu – poskytujú domov pre všetkých 

členov a to prostredníctvom realizácie projektu Hľadajme spoločne 

stratenú atmosféru Vianoc, ktorý bude zameraný na upevňovanie 

rodinnej súdržnosti. Rodiny sa zapoja do tvorivých dielní a čaká ich 

vianočné občerstvenie.

DV 470/2012 Misia mladých Vianočný príbeh        200,00 € Tvrdošín Žilinský kraj

Vianoce sú časom radosti a spolupatričnosti. Nesú so sebou svetlo 

nádeje, porozumenia a pokoja. V čarovnej atmosfére Vianoc chce 

Misia mladých svojim Vianočným príbehom a svojou prítomnosťou a 

záujmom priniesť kúsok svetla a radosti tam, kde prevažuje smútok, 

viac lásky, kde ťaží beznádej. Prostredníctvom pripravených aktivít 

chceme poukázať, že aj napriek ťažkostiam a problémom, ktoré život 

prináša, môžu byť Vianoce krásne, plné pokoja a ľudskej súdržnosti.
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DV 473/2012 Peter Bedecs Vianoce v teple          90,00 € Horné Saliby Trnavský kraj

Cieľom projektu Vianoce v teple je pomôcť dôchodkyni a jej 

rozvedenej dcére s dvomi deťmi prostredníctvom výmeny starého 

zatekajúceho a netesniaceho okna za nové plastové. Zabezpečiť 

tepelnú pohodu v detskej izbe a radosť z potešenia z darčekov pod 

stromčekom. Druhým cieľom je do budúcna ušetriť náklady spojené s 

vykurovaním.

DV 475/2012 Martina Barancová
Obnovme 

tradície
       170,00 € Podbiel Žilinský kraj

Zámerom projektu je aspoň čiastočne obnoviť tradíciu koledovania v 

dedine Oravský Biely Potok. Mladí a deti z tejto dediny sa rozhodli na 

Štedrý deň spojiť koledovanie a roznos Betlehemského svetla. Týmto 

spôsobom chcú spríjemniť Vianočné sviatky dedinčanom a tiež 

opusteným ľuďom, ktorí by na Vianoce možno zostali úplne sami.

DV 476/2012 Združenie ULIJANA

Šťastie, zdravie, 

pokoj svätý 

vinšujeme vám

       350,00 € Kojšov Košický kraj

Cieľom projektu Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám je 

príprava a realizácia kultúrneho programu s vianočnou tematikou 

zameraným hlavne na seniorov a osamotených ľudí z obce Kojšov a 

mesta Gelnica. Na programe vystúpia deti z miestnych MŠ, ZŠ a ZUŠ 

ako aj miestne folklórne skupiny. Deti pripravia pre seniorov malé 

darčeky, ktoré im odovzdajú po skončení programu. Spoločne si 

potom posedia pri vianočnej kapustnici a koláčoch a zaspievajú 

koledy.

DV 477/2012 Mgr. Mária Miňová

...dva, tri, štyri, 

päť, uvaríme 

všetko hneď!

       190,00 € 
Vranov nad 

Topľou
Prešovský kraj

Pani Miňová chce v spolupráci s mestom Vranou nad Topľou pripraviť 

stretnutie piatich pozvaných strán na spoločné vianočné varenie. 

Klienti útulku sú vďační a pracovití. Radi spoločne pripravia 

kapustnicu a darčeky pre klientov Krízového strediska a privítajú 

pracovníkov MsÚ zo sociálneho odboru a neformálnou debatou sa 

zblížia. Finančné prostriedky budú použité na kúpu potravín a 

ingrediencii na kapustnicu a tvorivé dielne, kde budú klienti vyrábať 

darčeky.

DV 478

LÚČ - Domov sociálnych 

služieb, zariadenie 

podporovaného bývania a 

zariadenie núdzového 

bývania

Pohoda Adventu 

a svetlo Vianoc 

pre Lúč

       350,00 € Žilina Žilinský kraj

V rámci projektu plánuje Domov sociálnych služieb vytvoriť pre 

klientov zariadenia LÚČ pravú adventnú a vianočnú atmosféru plnú 

radosti a pokoja. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o klientov v hmotnej a 

sociálnej núdzi, ktorí nie sú schopní si zo svojho príjmu zabezpečiť ani 

základné životné potreby, DSS sa chce zamerať nielen na materiálne 

zabezpečenie Vianoc /pečenie a varenie/, ale hlavne na to, čo 

Vianoce robí Vianocami a to nenahraditeľná atmosféra, ktorá býva len 

jedenkrát do roka. Finančné prostriedky budú použité na kúpu surovín 

na výrobu sladkého pečiva a štedrovečernej večere.

  50 000,00 € 


