Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

Poradové
číslo

Názov predkladateľa projektu

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

DV 0008/2013

1

Monika Dlugošová

Vianočný úsmev

155,00 €

Rožňava

Košický

DV 0009/2013

2

Reedukačné centrum Čerenčany

Deti, ktoré nemajú svoj domov

295,00 €

Čerenčany

Banskobystrický

DV 0010/2013

DV 0011/2013

DV 0013/2013

3

4

5

Anna Čermáková

Tomáš Palenčár

Spokojnosť – centrum sociálnych
služieb, n. o.

Vianoce v teple

Pomôž blížnemu, pomôžeš sebe

Anjelské Vianoce

290,00 €

200,00 €

300,00 €

Sološnica

Sabinov

Prievidza

Anotácia projektu
Zámerom projektu je pomôcť slobodnej matke s dieťaťom,
ktoré sa nachádzajú v ťažkej životnej situácií. Okrem
nákupu a spestrenia ich všedného jedálnička, spoločne s
jej priateľkami, ktoré jej pomáhajú navštívia aj divadlo a
posedia v cukrárni.
Deti a žiaci Reedukačného centra v Čerenčanoch budú
mať vďaka projektu krajšie Vianoce. 50 žiakov, ktorí sa
nemôžu vrátiť domov počas Vianoc zažije kultúrny
program , ktorý pre nich zabezpečia učitelia a zakúpia pre
nich aj balíčky a občerstvenie a budú môcť v centre stráviť
veselé Vianoce aj napriek vzdialenosti stovkám kilometrov
od domova.

Bratislavský

Pani Anna je dlhoročná dobrovoľníčka a tento rok sa
rozhodla pomôcť rodine s dvomi deťmi, ktorých situácia je
veľmi ťažká po celý rok. Keďže bývajú v starom,
nezariadenom byte, počas Vianoc by im chcela zakúpiť
koberec, aby sa mali kde deti hrať a nakúpiť hry na
podporu motoriky a rozvoja a základné potraviny.

Prešovský

Projekt je zameraný na pomoc ľuďom bez domova, na
zjemnenie ich zložitej životnej situácie. V meste Sabinov sa
v útulku pre bezdomovcom nachádza aktuálne 6
bezdomovcov. V rámci projektu je naplánované nakúpiť
potraviny potrebné k štedrovečernému stolu a tiež nakúpiť
darčeky pre ľudí bez domova. Darčeky by boli skromné,
ale za to len veci, ktoré potrebujú, t. j. šál a ponožky.

Trenčiansky

Projekt pomôže nízkopríjmovým rodinám s deťmi, ktoré sú
ohrozené sociálnym vylúčením, žijú na sociálnom sídlisku
na periférii mesta Prievidza, odrezaný 3 km od
každodenného diania. Na Štedrovečernom stole nesmú
chýbať vianočné dobroty ako voňavá kapustnica a pod
vianočným stromčekom nesmú chýbať darčeky pre deti.
120-tim rodinám, by darovali potravinové balíčky na
prípravu kapustnice ( mäso, kvasená kapusta, chlieb) a
pravdaže deťom sladké balíčky (čokoládky, keksíky,
lízatká, cukríky a žuvačky) a plyšové hračky.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0015/2013

DV 0017/2013

DV 0019/2013

DV 0021/2013

DV 0024/2013

Poradové
číslo

6

7

8

9

10

Názov predkladateľa projektu

Aktiv-Relax, o. z.

Monika Dlugošová

Silvia Sihelská

PaedDr. Andrea Mičíková

Ing. Dominika Dlugošová

Názov projektu

Z úcty k Vám

Život vo vlastnom svete

Vianoce pre Betku

Kreatívne Vianoce

Vianoce pre starenku

Podporená
suma

200,00 €

130,00 €

160,00 €

100,00 €

100,00 €

Mesto

Dolný Kubín

Rožňava

Betliar

Košúty

Lozorno

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Združenie Aktiv-Relax pripravuje pre seniorov spoločné
Vianočné posedenie. Práve v nadchádzajúcom vianočnom
období im chcú dopriať radosť, spoločné stretnutie,
obohatenie sa vďaka workshopom a vytváraní ozdôb na
stromček a vniesť im atmosféru vianočného obdobia do ich
osamelého života.

Košický

Pani Monika sa rozhodla pomôcť dôchodcom, ktorí sa
starajú o svojho 42 ročného syna - muža s dušou večného
dieťaťa. Život tejto rodiny je vtesnaný len do potrieb ich
chorého syna. Preto by si zaslúžili a ocenili príjemný večer
vo dvojici posedenie s večerou pri živej hudbe, ak by vedeli
, že o ich syna je postarané. Dopriať im chvíľu oddychu,
súkromia a obyčajného ľudského šťastia. Pri tejto
príležitosti pani Monika pripraví im a synovi malé darčeky.

Košický

Pani Betka je mladá žena, ktorá je po dlhodobej liečbe na
psychiatrickom oddelení. Vzhľadom na svoju diagnózu je
poberateľkou invalidného dôchodku. Pomohli by jej
základné potraviny na určité obdobie a prilepšenie na
sviatočný stôl. Určite by sa potešila malej hračke , ktorú by
mohla darovať svojej vnučke, ktorú často spomína , ale nič
jej nemôže kúpiť ani dopriať.

Trnavský

Projekt je určený pre 2 rómske rodiny, ktoré zápasia a s
chudobou. Pani učiteľka ZŠ chce deťom dopriať príjemné
prekvapenie a to v podobe kreatívneho materiálu (farbičky,
plastelína, farby, nožnice, lepidlá, pečiatky, koráliky,
vykrajovačky, šablóny), ktorými si budú môcť ozdobiť
Vianočný stromček.

Bratislavský

Projekt vznikol na pomoc pani Margite. Je to osamelo
žijúca starenka. Má 79 rokov a problémy s chôdzou a
pohybom. Obýva malý domček, kde si musí sama kúriť,
odpratávať sneh a riešiť nákupy. Plánujú sa pre ňu zakúpiť
zemiaky do zimnej zásoby, trvanlivé potraviny a ovocie na
sviatky. Táto pomoc by spestrila jej jedálny lístok a ušetrila
pár eur z jej nízkeho príjmu.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0026/2013

DV 0030/2013

DV 0032/2013

DV 0033/2013

Poradové
číslo

11

12

13

14

Názov predkladateľa projektu

Miestny odbor Matice slovenskej
Veľké Zálužie

Základná škola Budkovce

Združenie Sofia

PaedDr. Andrea Mičíková

Názov projektu

Koledovanie

Vianoce pre naše talenty

Aj duševne chorí ľudia si zaslúžia
Vianoce

Vianočná lekáreň

Podporená
suma

140,00 €

250,00 €

200,00 €

100,00 €

Mesto

Veľké Zálužie

Budkovce

Bratislava

Košúty

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

DD a Penzión v Nitre chce koledami a programom spestriť
život klientov DD, potešiť ich, zaspomínať si ako to bolo u
nich, naučiť sa spoločnú koledu a spoločne si pri
harmonike zaspievať ľudové piesne a pookriať na duchu.
Toto koledovanie zavŕšia malým darčekom - balíčkom
ovocia, cukroviniek, ktoré im odovzdá Mikuláš.

Košický

Základnú školu Budkovce navštevuje okolo 350 žiakov,
pričom je tu veľmi veľa detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Nemajú možnosť realizovať sa v živote, prejaviť
svoj talent . Preto chceme vyzdvihnúť výtvarný talent
niektorých detí a zorganizovať výstavu štyroch žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia v interiéri školy.
Počas tvorby sa im bude venovať pedagóg výtvarnej
výchovy a usmerní ich tvorbu. Výstavu si sami nainštalujú,
zorganizujú vernisáž a výstavu otvoria počas posledného
dňa v škole v roku 2013.

Bratislavský

Združenie Sofia sa zaoberá všestrannou pomocou ľuďom
so skúsenosťou a duševným ochorením. V decembri budú
mať Vianoce, čo pre nich znamená vianočná kapustnica a
drobný darček. Tento rok sa rozhodli urobiť zmenu, chceli
by sa zamerať na hygienické návyky svojich klientov a
balíček by obsahoval hygienické pomôcky, čím by prispeli
k ich hygienickým návykom, nakoľko veľakrát žijú zo dna
na deň a neriešia hygienickú stránku života.

Trnavský

Krásne Vianoce vyčaria pani Anne, ktorá je na invalidnom
dôchodku už takmer 25 rokov. Po operácii žlčníka sa jej v
tele stráca dôležitý stopový prvok - draslík, čo spôsobuje
hlavne tŕpnutie rúk a niekedy aj tela. Pani Aničku by chceli
potešiť zakúpením balíčkov minerálov, ktoré obsahujú
draslík (kálium), Draslík je možné doplňovať aj stravouovocím, zakúpili by jej sušičku, na ktorej by si niektoré
druhy ovocia vedela vysušiť a konzumovať nielen počas
sviatkov, ale aj v ďalších mesiacoch.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0034/2013

DV 0035/2013

DV 0036/2013

DV 0039/2013

DV 0040/2013

Poradové
číslo

15

16

17

18

19

Názov predkladateľa projektu

Amaro Nípo, o. z.

Nicolas Sihelský

Magdaléna Hrivniaková

Mikuláš, n. o.

Názov projektu

Nezabudnite

Vianočná hviezda

Voňavé Vianoce - Mydlieka SAIPUA

Radostná vianočná Fimo dielňa

Chránené bývanie a domov
Anjelské Vianoce
sociálnych služieb Betonika Pstruša

Podporená
suma

200,00 €

120,00 €

150,00 €

300,00 €

200,00 €

Mesto

Vinodol

Betliar

Kračúnovce

Široké

Detva

Kraj

Nitriansky

Košický

Anotácia projektu
Projekt je zameraný pre deti, mládeže v detských
domovoch odchovancov obce Vinodol a zo sociálne málo
podnetného prostredia zlepšiť a skvalitniť priebeh
Vianočných sviatkov. Občianske združenie „Amaro nípo“ v
spolupráci s obecným úradom vo Vinodole pripraví pre deti
Mikulášske a Vianočné balíčky ako prekvapenie pod
Vianočný stromček.
Pán Nicolas prostredníctvom projektu pomôže svojmu
kamarátovi, ktorého rodina sa ocitla v zložitej situácií.
Matka rodiny je alkoholička a deti si musela zobrať do
adopcie ich babka. Nikolas im chce pomôcť a pripraviť pre
nich prekvapenie v podobe darčekov, aby ich Vianoce boli
aspoň o trochu veselšie, pestrejšie a pokojnejšie.

Prešovský

Projekt je určený pre pacientov II. psychiatrickej kliniky
Univerzitnej nemocnice L. Pastera Košice-pracovisko
Rastislavova 43,., ktorí strávia Vianoce na hospitalizovaní
v nemocnici. V rámci projektu plánujú dobrovoľníci pomôcť
ľuďom s duševnými poruchami pri príprave vianočných
darčekov. A aj takto vytvoriť vianočnú atmosféru. Pacienti
si vyrobia mydielka a potom ich sami odovzdajú svojím
najbližším ako vianočný darček.

Prešovský

Nezisková organizácia Mikuláš chce týmto projektom
pomôcť 30 deťom z 20 rodín žijúcich v Širokom a 4
osamelým seniorom. Zámerom projektu je, aby sa deti
stretávali v tvorivej radostnej vianočnej FIMO dielni a aby
si deti mohli vyrobiť darček pre seba, svojich blízkych, no
aj obdarovať osamelých seniorov žijúcich v obci Široké.

Banskobystrický

Týmto projektom spríjemnia dobrovoľníci nielen Vianočné
sviatky ale aj ďalší rok obyvateľom zariadenia sociálnych
služieb a to konkrétne Chránenému bývaniu a domovu
sociálnych služieb Betonika Pstruša. Ide o 17 prevažne
mladých ľudí s mentálny, duševným a fyzickým
postihnutím. Vďaka projektu budú môcť zorganizovať
vianočné posedenie, nakúpiť darčeky, ktoré si klienti
vysnívali (nakreslili, napísali).

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0041/2013

DV 0043/2013

DV 0047/2013

DV 0048/2013

DV 0052/2013

DV 0054/2013

Poradové
číslo

20

21

22

23

24

25

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Jana Torhanová

Domov sociálnych služieb ANIMA

Občianske združenie Kumakokra

Ondrej Oláh

Martina Veselá

Názov projektu

Šťastné a veselé Vianoce

Animáci na Vianočnom tábore

Vianočné stretnutie s deťmi z
Nízkoprahového centra

A na Vianoce bolo svetlo

Pomoc deťom na Vianoce, ktoré sú
v hmotnej núdzi

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Pripravme si vianočné jedlo sami

Podporená
suma

70,00 €

250,00 €

170,00 €

200,00 €

200,00 €

400,00 €

Mesto

Medzilaborce

Michalovce

Žilina

Divín

Sobrance

Prešov

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Zariadenie podporovaného bývania v Medzilaborciach
momentálne obýva 8 klientiek, ktoré majú mentálne
postihnutie. Bolo by nádherné, ak by si sami mohli ísť
vyzdobiť vianočný stromček a svoju izbičku. V zariadení
zažijú svoje 1. Vianoce. Traja dobrovoľníci s ôsmymi
prijímateľmi by nakúpili materiál na výzdobu a potraviny na
pečenie, a sami podľa vlastného vkusu by si vyzdobili
vianočný stromček a pripravili vianočné posedenie.

Košický

Krízové stredisko pre deti vo veku od narodenia do
dosiahnutia plnoletosti. poskytujeme deťom starostlivosť a
oporu. Ich výchova je vážne narušená a ohrozená, sú to
deti zo sociálne málo podnetného prostredia, deti týrané,
zneužívané a zanedbávané. Rozhodli sa preto deťom
sprostredkovať zážitkový vianočný pobyt medzi priateľmi a
ľuďmi, ktorí majú záujem sa s deťmi stretnúť a stráviť s
nimi tie najkrajšie sviatky v roku, Vianoce.

Žilinský

Občianske združenie Kumakokra pomáha rodičom a ich
deťom v lokalite Bratislavskej, kde žije okolo 500
obyvateľov zväčša Rómskej národnosti v 108 nájomných
bytoch. Prostredníctvom projektu by radi v Nízkoprahovom
centre vytvorili vianočnú atmosféru, spolu s deťmi chcú
vytvoriť vianočné ozdoby, kúpiť stromček a pripraviť
pohostenie pre deti.

Banskobystrický

Rodina Kováčovcou s 5 deťmi prežíva veľmi ťažké
obdobie. V priebehu niekoľkých rokov ich opustila mamina,
ktorá dostala rakovinu a neskôr aj otec, ktorý to psychicky
nezvládol. Rodina sa prebíja životom, sú v hmotnej núdzi a
bez elektriny. Pán Ondrej sa im rozhodol pomôcť a vďaka
projektu urobiť veselšie Vianoce, dopriať chvíle pokoja a
radosti.

Košický

Stredoškoláčka Martina sa rozhodla pomôcť deťom a
rodine v hmotnej núdzi. Jedno z dievčat má DMO a všetky
financie dávajú na liečbu. Chcela by ich vďaka projektu
obdarovať potravinami, kúpou ošatenia a darčeku , ktoré
im urobia pod Vianočným stromčekom radosť.

Prešovský

Klienti domova na pol ceste sú dospelí mladí ľudia z
detských domovov, mnoho krát v hmotnej núdzi.
Pracovníci zariadenia chcú, aby sa klienti domova na pol
ceste naučili hospodáriť s peniazmi, výhodne nakupovať a
pripraviť si vianočné jedlo.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0056/2013

Poradové
číslo

26

Názov predkladateľa projektu

Občianske združenie Rodinná
Rozprávka

Názov projektu

Pomoc pre osamelú matku

Podporená
suma

120,00 €

Mesto

Žilina

Kraj

Žilinský

DV 0059/2013

27

Mária Baďurová

Aj Tvoje Vianoce

100,00 €

Šajdíkove
Humence

Trnavský

DV 0060/2013

28

Mgr. Erika Horniaková

Čarovné Vianoce

100,00 €

Starý Tekov

Nitriansky

DV 0062/2013

DV 0063/2013

29

30

Mgr. Alena Janečeková

Mgr. Andrea Najšelová

Maľujeme srdcom

Pohlaďme slovom II.

150,00 €

100,00 €

Brezno

Martin

Anotácia projektu
Predkladaný projekt je zameraný na pomoc ďalšej
osamelej matke Ivanke s dvoma deťmi. Ivana už šiesty rok
po rozvode vychováva svojich dvoch synov sama, žiaľ zo
strany rodiny pomoc nedostáva. Rodinné centrum pani
Ivane chce pomôcť nákupom potrebných vecí na
oblečenie pre jej deti, vzdelávacích kníh. Zapojiť ju do
aktivít centra a získať tak nové kontakty, zážitky ale aj
skúsenosti
Projekt chce pomôcť pani učiteľke Anke na dôchodku,
ktorá je onkologický pacient a býva sama. Zámerom
projektu je potešiť a zabezpečiť pre pani Aničku glukomer,
aby si mohla doma kontrolovať stav cukru a potraviny s
ovocím na vianočný stôl.
Pani Erika sa rozhodla tento rok pomôcť viacerým ľuďom,
pretože rodiny, s ktorými sa stretáva v teréne to
skutočne potrebujú. Týmto projektom by chcela finančne
odľahčiť svoju kolegyňu Lucku, ktorá má dve deti a je
samoživiteľkou. Finančné prostriedky na kúpu darčekov
nazvyš žiaľ nemá a preto by pani Erika rada kúpila drobné
darčeky pre jej dve dcéry, aby aj oni pocítili štedrosť
vianočných sviatkov.

Banskobystrický

Predvianočné obdobie je vhodná príležitosť na stretnutia i
podujatia, kedy majú ľudia k sebe blízko. Pani učiteľka,
ktorá je predkladateľkou projektu, dlhodobo učí na
špeciálnej základnej škole internátnej a taktiež
spolupracuje so špecializovaným zariadením Tereza. Aj
tento rok chce so svojimi žiakmi potešiť klientov tohto
zariadenia. Spoločne budú vyrábať a maľovať vianočné
ozdoby, pozdravy i jednoduché darčeky. Vyvrcholením
bude spoločné posedenie pri vianočných koledách.

Žilinský

Zámerom projektu je zahrať divadelné predstavenie s
názvom Soľ nad zlato (v modernom prevedení) a
Vianočné pásmo seniorom z Domova sociálnych služieb.
Divadelné predstavenie sa odohrá
priamo v priestoroch Domova sociálnych služieb, kde už
minulý rok žiaci rozdávali radosť. Seniori budú obdarovaní
malými vyrobenými darčekmi a upečenými koláčikmi.
Spoločne strávia príjemný predvianočný čas. Ukážka ako
pomôcť opusteným ľuďom bude pre žiakov opäť
motivujúca, ako ďalej rozdávať dobro.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0065/2013

DV 0068/2013

DV 0069/2013

DV 0071/2013

Poradové
číslo

31

32

33

34

Názov predkladateľa projektu

Senior klub Idea, o. z.

A-megan, n.o. Denné centrum
dúhový domček

Mgr. Jana Prelichová

Centrum sociálnych služieb LÚČ

Názov projektu

Tešme sa spoločne

Nové Vianoce pre handicapovaných

Štedré Vianoce

Rozžiarme Vianoce

Podporená
suma

380,00 €

150,00 €

75,00 €

200,00 €

Mesto

Brehy

Lovinobaňa

Slovinky

Pruské

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

V obci Brahy, v ktorej je okolo 1 180 obyvateľov, žije
dôchodcov vo veku nad 60 rokov asi 200. Tohoročný
projekt s názvom „Tešme sa spoločne“ nesie iba jediný
cieľ. Nikto, bez ohľadu na vek nesmie v tieto Vianočné dni
pocítiť, že je sám, že z nejakých príčin sa k nemu osud
obrátil chrbtom a nesmie jeho mysľou prebehnúť, že je
zbytočný a na neho sa zabúda. Aktívni seniori navštívia
seniorov v Domove dôchodcov, rozdajú balíčky
bezdomovcom a sociálne slabým rodinám.

Banskobystrický

Denné centrum dúhový domček je zameraný na
starostlivosť o ľudí s hendikepom. Zámerom projektu je
zorganizovať vianočný večierok v tomto zariadení. Všetky
prípravy - výzdoba, pečenie koláčikov, varenie kapustnice budú realizovať klienti so zamestnancami. Na vianočný
večierok pripravia aj kultúrny program a tiež darček
vyrobený v tvorivej dielni pre ich rodičov. S
kultúrnym programom plánujú vystúpiť aj v partnerských
organizáciách - najmä školách - s cieľom ukázať verejnosti,
že aj ľudia s hendikepom majú dnešnému svetu čo
ponúknuť. Projekt je určený klientov (10 osôb) a ich
rodinných príslušníkov.

Košický

Pani Jana je terénnou sociálnou pracovníčkou a často sa
stretáva s ľuďmi v ťažkej sociálnej situácií. Sociálne slabú
rodinu, ktorej chce pomôcť pozná dlhodobo. Rada by im
zabezpečila potraviny na štedrovečerný stôl a deťom
aspoň malý darček.

Trenčiansky

CSS-LÚČ je špecializované zariadenie pre plnoleté fyzické
osoby so zdravotným postihnutím, ktorým je
najmä schizofrénia a Alzheimerova choroba. Vianočné
sviatky prežívajú veľmi citlivo. Väčšina klientov ich nemôže
stráviť so svojou rodinou, pretože
rodina neexistuje, alebo im nedokáže poskytnúť potrebnú
starostlivosť. Vianoce v zariadení sú pre nich
jedinou alternatívou. Klienti s podporou personálu vyrobia
vianočné sviečky, ktorými si budú môcť vyzdobiť
štedrovečerné stoly, zútulniť svoje izby a ostatné priestory
zariadenia.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0072/2013

DV 0073/2013

DV 0074/2013

DV 0075/2013

DV 0077/2013

DV 0081/2013

Poradové
číslo

35

36

37

38

39

40

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Lucia Jekkelová

Mária Kubaščíková

Mgr. Zuzana Beregházyová

Mária Machová

Mgr. Erika Horniaková

Domov sociálnych služieb

Názov projektu

Slávnostné stretnutie milujúcich
matiek pri štedrovečernom stole

Čaro spoločných okamihov

Vianočné prekvapenie pre Miroslava

Nie si sám

Vianoce pre Andrejku

Vianoce s nadáciou Orange

Podporená
suma

150,00 €

500,00 €

150,00 €

350,00 €

70,00 €

200,00 €

Mesto

Radzovce

Višňové

Levoča

Trenčín

Starý Tekov

Stropkov

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Pani Lucia je terénnou sociálnou pracovníčkou.
Predkladaný projekt je určený 30-tim mamičkám vo
vekovom rozhraní od 35 do 55 rokov v obci Veľká nad
Ipľom, pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia.
Pani Lucia im pripraví príjemný večer s posedením pri
výbornom jedle a zábave.

Žilinský

Zámerom projektu je zorganizovať spoločné posedenie s
malým kultúrnym programom pre onkologické pacientky,
ktoré sa pravidelne stretávajú. Veľa členiek a
sympatizantiek organizácie je v pokročilom veku, často žijú
samé, bez záujmu rodiny a spoločnosti a kvôli veľkým
nákladom na liečbu im nezostávajú financie ani na
najmenšie potešenie či výlet. Pani Mária, ktorá je sama
takouto pacientkou, im pripraví vianočné posedenie s
malým kultúrnym programom.

Prešovský

Pani Zuzana sa rozhodla ponúknuť pomoc pánovi
Miroslavovi. O jeho ťažkom životnom príbehu zatiaľ len
počula a s pánom Miroslavom sa osobne nestretla. O to
viac je jej cieľom ponúknuť mu pomocnú ruku. Pán
Miroslav prešiel rôznymi ťažkými obdobiami. Jeho slabý
príjem mu neumožňuje kúpiť základné potreby či
oblečenie. Pani Zuzana mu s kúpou týchto vecí rada
pomôže.

Trenčiansky

Pani Mária je dlhodobou dobrovoľníčkou v práci s
mládežou a sociálne slabými rodinami. Projektom chce
pomôcť konkrétnym 6 sociálne slabším rodinám a
slobodným mamičkám, ktoré žijú v jej okolí. Zabezpečí
nákup a rozvoz potravín a drobných darčekov do týchto
rodín.

Nitriansky

Projektom Vianoce pre Andrejku, chce pani Erika potešiť
ťažko zdravotne postihnutú Andrejku. O Andrdrejku sa
stará jej mama, ktorá má ešte ďalšie dve dcéry. Ich
finančná situácia je ťažká a špeciálna strava pre Andrejku
finančne náročná. Pani Erika chce spríjemniť vianočné
sviatky nákupom potravín pre Andrejku.

Prešovský

DSS v Stropkove má 76 klientov. Týmto klientom väčšinou
ostane z ich príjmu len symbolická suma, za ktorú si
nemôžu kúpiť ani darček. Zariadenie chce všetkým
klientom urobiť radosť a obdarovať ich vianočnými
sladkosťami a drobnými darčekmi.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0082/2013

DV 0083/2013

DV 0085/2013

DV 0086/2013

DV 0087/2013

DV 0092/2013

Poradové
číslo

41

42

43

44

45

46

Názov predkladateľa projektu

Základná škola Horovce

Obec Veľká Franková

Dobrý pastier Kláštor pod Znievom,
o. z.

Romana Dianišková

Mária Bošková

Dedinská únia heľpianskych
aktivistov, o. z.

Názov projektu

Aby nám nebola zima

Aj my raz budeme starí a preto
buďme všetci potešení

Vianoce u Dobrého pastiera 2013

Darovanie Vianoc deťom v
utečeneckom tábore

Aj málo je niekedy veľa

Poďme k našim kamarátom

Podporená
suma

300,00 €

250,00 €

300,00 €

120,00 €

100,00 €

200,00 €

Mesto

Horovce

Kraj

Košický

Anotácia projektu
Dve pani učiteľky zo ZŠ Horovce sa rozhodli so svojimi
rómskymi žiakmi vyrobiť ozdoby, pripraviť štedrovečerný
stôl a vianočný stromček. Keďže deti žijú vo veľmi
skromných podmienkach, pani učiteľky by im rady venovali
darčeky v podobe oblečenia na zimu.

Veľká Franková Prešovský

Tento projekt chce urobiť radosť starším občanom obce
Veľká Franková. Pre seniorov bude pripravená kapustnica
a deti zo ZŠ pripravia kultúrny program. Cieľom je dať
seniorom najavo, že na nich obec nezabudla a spríjemniť
im čas Vianoc a pokoja.

Kláštor pod
Znievom

Žilinský

Dobrý pastier je zariadenie pre ľudí bez domova. Klienti
zariadenia sa budú podieľať na príprave slávnostnej
večere a jej servírovaní pre ostatných
klientov zariadenia. Zámerom je, aby aj títo ľudia mali
možnosť po rokoch zažiť čo možno najpríjemnejšie
Vianoce v kruhu duchovnej rodiny, keď už vzhľadom na
svoju opustenosť nemôžu tráviť sviatky so svojou vlastnou
rodinou.

Banskobystrický

Slečna Romana spolu so skupinou 25 mladých ľudí sa
rozhodlo spríjemniť vianočné sviatky azylantom v
utečeneckom tábore. Plánujú ich navštíviť, pripraviť pre
nich krátky vianočný program so spevom a tancom, tiež
pripraviť pre nich chutné vianočné jedlo a priniesť sladké
pečivo.

Prešovský

Po rozvode rodičov sa dvoch bratov ujala ich krstná mama.
Rozvod rodičov znášali bratia i blízke okolie ťažko. Chlapci
sú však aj napriek životným ťažkostiam šikovní a radi
čítajú. Preto by im pani Mária rada kúpila pod vianočný
stromček knihy a hygienické potreby.

Banskobystrický

V obci Pohorelá sa nachádza domov sociálnych služieb
pre znevýhodnené deti a mládež s mentálnym postihnutím.
Tieto deti už viackrát videli predstavenie DFS Heľpančok.
Deti z DFS navštívia deti v zariadení, zaspievajú i
zatancujú im. Pred príchodom upečú vianočné pečivo a
obdarujú klientov zariadenia.

Tisovec

Koškovce

Heľpa

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0098/2013

DV 0100/2013

DV 0103/2013

DV 0106/2013

DV 0107/2013

DV 0110/2013

Poradové
číslo

47

48

49

Názov predkladateľa projektu

Prístav nádeje, o. z.

Bc. Zoltán Danyi

Mgr. Iveta Hochvartová.

50

Alžbetka, n. o.

51

Slovenský Červený kríž, územný
spolok Michalovce

52

Mgr. Jana Prelichová

Názov projektu

Balíček prežitia

Krajšie Vianoce občanov bez
prístrešia

Predvianočné šantenie pre Maťka a
Riška

Vianočné stretnutie

Bezdomovci bezdomovcom

Pokoj v duši

Podporená
suma

200,00 €

150,00 €

270,00 €

250,00 €

285,00 €

50,00 €

Mesto

Zvolen

Hostice

Košice

Spišská Nová
Ves

Michalovce

Slovinky

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Projekt chce pomôcť 10 osobám/rodinám, ktoré sa
nachádzajú v sociálnej alebo hmotnej núdzi a to balíčkom
prežitia, ktorý obsahuje potraviny dlhodobej spotreby a
drogistický tovar a uľahčí tak prežiť nadchádzajúce
Vianočné sviatky a prečkať Nový rok. Zamestnanci a
dobrovoľníci chránenej dielne – ľudia so zdravotným
postihnutím, týmto obdarovaným napečú koláčiky, ktoré
budú súčasťou balíčka prežitia, ktoré im odovzdajú počas
spoločného večera v Prístave.

Banskobystrický

Z roka na rok sa v meste Rimavská Sobota objavuje väčší
počet ľudí bez prístrešia, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli
na ulici. Počas vianočných sviatkov bude v priestoroch
nocľahárne pre ľudí bez domova podávaná kapustnica i
základné potraviny. Spolu prežijú príjemné chvíle pri
počúvaní vianočných kolied.

Košický

Pani Janku postihol ťažký osud v oblasti rodinných a
partnerských vzťahov. Nevzdáva sa a príkladne sa stará o
svoje dve deti. Starší syn trpí autizmom. Žijú v skromných
podmienkach. Ich priateľka, pani Iveta, chce rozveseliť
celú rodinu a darovať im trojdňový relaxačný pobyt na
Liptove.

Košický

Nosnou činnosťou organizácie Alžbetka, n.o. je
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v krízovom stredisku a v domove na pol
ceste. Prostredníctvom projektu chcú zamestnanci
dosiahnuť, aby deti a mladí ľudia aj so svojimi rodinami,
približne 40 klientov, zažili príjemné sviatky. Pripravia
pohostenie, vianočné pečivo i kultúrny program.

Košický

Ľudia bez domova často nemajú ani jedno teplé jedlo,
chýba im teplé oblečenie a mnohí nemajú žiadny príjem.
Pracovníci Červeného kríža pripravia pre týchto ľudí
potravinový balíček, navaria kapustnicu a pripravia štedrú
večeru pre všetkých klientov.

Košický

Pani Ľubica má viacero zdravotných problémov. Musí
užívať veľa liekov a často navštevovať lekára. Jej manžel
má taktiež zdravotné problémy. Finančné prostriedky im
nestačia na živobytie, keďže musia platiť za lieky. Preto sa
pani Jana rozhodla týmto manželom poskytnúť pomoc
nákupom a odovzdaním potravín.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0112/2013

DV 0113/2013

DV 0115/2013

DV 0117/2013

DV 0118/2013

Poradové
číslo

53

54

55

56

57

Názov predkladateľa projektu

Alžbeta Zemanová

Mgr. Emil Ivančo

Ing. Daniela Bednárová

Mgr. Erika Horniaková

Jozef Brigan

Názov projektu

Máme radi Ježiška

Vianočne na horách

Ako chutia moje Vianoce

Vianočná nádielka

Výnimočná oslava a darčeky pre
rómske deti

Podporená
suma

250,00 €

200,00 €

200,00 €

100,00 €

420,00 €

Mesto

Mojmírovce

Martin

Lipany

Starý Tekov

Veľký Blh

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Chudoba je to, čo deväť detí a ich matku sprevádza celým
ich životom. Žijú v malom domčeku v
nepriaznivých sociálnych pomeroch. Chýba im toľko vecí oblečenie, hračky, základné potraviny ba dokonca i stôl,
jedia na zemi. Pani Alžbeta chce tejto rodine pomôcť s
kúpou jedálenského setu, aby mohli spoločne v pokoji
sedieť za jedným stolom.

Žilinský

Projekt je určený pre klientov DSS Méta Martin. Je to
zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje
ambulantný pobyt 92 deťom a dospelým klientom s rôznym
druhom postihnutia. Cieľom je umožniť klientom zažiť
zmenu počas vianočných sviatkov a dopriať im prežitie
atmosféry Vianoc mimo zariadenia sociálnych služieb, kde
budú obdarovaní malými darčekmi a potravinami.

Prešovský

Pani Daniela pomôže rodine 17 ročného syna Jakuba,
ktorý sa narodil s veľmi zriedkavou diagnózou –
fenylketonúria. Je to choroba, pri ktorej je potrebná veľmi
prísna, ba až drastická diéta, pretože telo
nevie spracovať bielkoviny. Pani Daniela kúpi pre Jakuba
špeciálne trvanlivé potraviny, ktoré sú výhradne určené na
Jakubovu diétu.

Nitriansky

Projekt Vianočná nádielka je určený pre sociálne slabú
rodinu, ktorú pani Erika spoznala začiatkom júla. Ide o
rómsku rodinu, rodičia majú päť maloletých detí. V dome v
ktorom bývajú nie je ani elektrina a podmienky na bývanie
a výchovu školopovinných detí sú slabé. Pani Erika kúpi
pre rodinu základné potraviny a pre 7 mesačného
chlapčeka detský balíček.

Banskobystrický

Rodinné prostredie rómskych detí je veľmi chudobné
nielen materiálne, ale aj chudobné na pozitívne
podnety, na lásku a pozornosť rodičov. Pán Jozef s
rómskou komunitou dlhodobo pracuje. Deťom chce
zabezpečiť spoločný slávnostný obed. Všetky deti, ktorým
sa dobrovoľníci venujú a ktoré počas roka
prichádzajú do pastoračného centra z viacerých dedín, by
pri spoločnom obede prežili vianočnú atmosféru, prehĺbili
svoje priateľstvá a spolupatričnosť. Obed bude pripravený
pre 140 detí.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

Poradové
číslo

Názov predkladateľa projektu

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

DV 0119/2013

58

Kamila Hrivniaková

Vianočné svetielka

150,00 €

Giraltovce

Prešovský

Skupina 10 dobrovoľníčok, ktoré sa venujú práci s ľuďmi s
duševnými poruchami chce psychiatrickým pacientom a
ktorí strávia Vianoce v zariadení spríjemniť sviatky. Klienti
si sami vyrobia vianočné ozdoby, ktorými ozdobia vianočný
stromček.

DV 0121/2013

59

Občianske združenie Serafím

Dobrý večer, pán hospodár!

60,00 €

Prešov

Prešovský

Týmto projektom chce OZ Serafím priblížiť sviatočnú a
radostnú atmosféru vianočných sviatkov dvom osamelým
starším dôchodcom z podlomeným zdravím z obce
Cigeľka. Týmto seniorom odovzdajú vyhrievacie deky.

DV 0124/2013

DV 0127/2013

DV 0130/2013

DV 0131/2013

60

61

62

63

Katarína Boronová

LÚČ DSS Šemša

Únia rómskych materských centier

Stredná umelecká škola

FIAT LUX! (S podtitulom: V žiare
vianočných sviec)

Splnený sen

Spoločné a šťastné Vianoce

Divadelné predstavenie pre Vierku

200,00 €

175,00 €

270,00 €

45,00 €

Spišský Hrušov Košický

Projekt je adresovaný pre skupinu zdravotne
znevýhodnených mladých ľudí s mentálnym postihnutím,
ktorí navštevujú Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Spišskej Novej Vsi. Pani Katarína zabezpečí
potrebný materiál na výrobu vianočný sviečok, ktoré si
budú môcť klienti samostatne vyrobiť, ozdobiť a skrášliť
štedrovečerný stôl.

Šemša

Košický

LÚČ Domov sociálnych služieb Šemša, je zariadenie pre
mentálne postihnutých dospelých s celoročným
pobytom. Klienti domova vo voľnom čase veľmi radi
pozerajú rozprávky. Pre klientov je obrovským zážitkom ísť
mimo zariadenia. Preto vianočným darčekom pre nich
bude návšteva bábkového divadla v Košiciach.

Banskobystrický

Keďže deti z detského domova a obyvatelia domova
dôchodcov v Poltári udržujú veľmi pekné vzťahy a počas
roka sa navštevujú, predkladatelia sa rozhodli, že im
vytvoria spoločné Vianoce. Spoločne vyrobia vianočné
ozdoby s rôznych materiálov. Každé dieťa bude na ozdobe
pracovať so svojim dedkom či babičkou, ktorých si deti
vyberú, počas výroby sa bude rozprávať o vianočných
zvykoch, o ktorých budú hovoriť "starí rodičia".

Prešovský

Vierka študuje na strednej umeleckej škole. Je už v treťom
ročníku. Trpí vážnou diagnózou no napriek tomu je svojou
húževnatosťou a usilovnosťou príkladom pre ostatných
žiakov. Navštevuje divadelno-dramatický krúžok, no kôli
svojmu hendikepu nebola ešte nikdy v divadle. Pani
učiteľka by rada Vierke a jej rodičom venovala poukaz na
divadlo v Prešove.

Poltár

Kežmarok

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0132/2013

Poradové
číslo

64

Názov predkladateľa projektu

Domov sociálnych služieb a
špecializované zariadenie Slniečko
Oščadnica

Názov projektu

Vianoce pre Slniečka

Podporená
suma

150,00 €

Mesto

Oščadnica

Kraj

Žilinský

DV 0134/2013

65

Terénna sociálna práca

Šťastné Vianoce

280,00 €

Hrčeľ

Košický

DV 0135/2013

66

Občianske združenie Domov pri
Špecializovanom zariadení Kotva v
Brezne

Zábavné Vianoce

200,00 €

Brezno

Banskobystrický

DV 0138/2013

67

Občianske združenie Málinec

Vianoce v kruhu blízkych

400,00 €

Málinec

Banskobystrický

DV 0139/2013

DV 0140/2013

DV 0141/2013

68

69

70

Miestne združenie YMCA Nitra

Mgr. Jarmila Jonasová

Anna Urbanovská

Aj obdarovaní vedia obdarovať

Mikuláš pre deti

Vianočné potešenie

150,00 €

Nitra

100,00 €

Divín

120,00 €

Bánovce nad
Bebravou

Anotácia projektu
Prostredníctvom programu Darujte Vianoce 2013 chce
DSS v Oščadnici sprostredkovať radosť všetkým 112-tim
prijímateľom sociálnej služby v zariadení. Toto zariadenie
patrí medzi najťažšie zariadenia poskytujúce sociálne
služby na Slovensku, čo sa týka
druhu a početnosti rôzneho postihnutia obyvateľov. Klienti
dostanú spoločenské hry a rozprávkové knihy.
V obci Hrčeľ býva 10-členná rodina, z toho 4 deti sú ťažko
zdravotne postihnuté. Starostlivosť o deti zaberá rodičom
všetok čas. Terénne sociálne pracovníčky by im chceli
pomôcť s nákupom potravín, hygienických potrieb a
oblečenia.
Špecializované zariadenie Kotva sa venuje starostlivosti o
mužov s mentálnym a psychickým ochorením. Klienti sú
často v zlej finančnej situácií. V zariadení im chýbajú
spoločenské hry, ktorými by chcelo zariadenie urobiť
krajšie Vianoce klientom.
Projektom chce OZ Málinec pomôcť postihnutým deťom,
ktoré budú tráviť vianočné sviatky v DSS. Taktiež urobia
radosť osamelým dôchodcom, ale aj niektorým deťom z
miestnej ZŠ ako aj sponzorom a
ostatným priateľom DSS. Spoločne pripravia vianočnú
večeru a dostanú malé darčeky.

Nitriansky

YMCA je nezisková organizácia, ktorá sa venuje
znevýhodneným deťom a práci s mládežou v ich voľnom
čase. Týmto projektom pomôžu rómskej rodine, ktorá má 7
detí od 3 do 13 rokov a ďalším 13 deťom, ktoré sú
umiestnené v núdzovom bývaní v Nitre - Hrnčiarovce.
Spolu si vyrobia vianočné ozdoby, pozdravy a dostanú
drobné darčeky.

Bratislavský

Pani Jarmila pracuje ako terénna sociálna pracovníčka a
pri svojej práci sa stretáva s ťažkými osudmi rodín. Rada
by pomohla deťom zo znevýhodneného prostredia, ktoré
navštevujú ZŠ v Divíne. Deti dostanú sladkosti, ovocie a
pripravia kultúrny program.

Trenčiansky

Pani Anna chce prostredníctvom finančného daru potešiť
pani Táňu a jej štyri deti, ktoré žijú v ťažkej situácií a to
kúpou potravín na Štedrý večer a Nový rok a drobnými
darčekmi pre jej troch synov a jednu dcéru.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0142/2013

DV 0144/2013

DV 0145/2013

DV 0148/2013

DV 0149/2013

Poradové
číslo

71

72

73

74

75

Názov predkladateľa projektu

Anna Urbanovská

Cirkevná stredná odborná škola sv.
Jozafáta

PhDr. Marcela Václavková
Konrádová, cert. Mgmt.

Daša Filčíková

Silvia Pliškova

Názov projektu

Vzájomné podarovanie

Obdarujme sa navzájom

Zaostrené na oči

Od Lucie po Kračún

Vianoce s knihou

Podporená
suma

180,00 €

140,00 €

60,00 €

150,00 €

150,00 €

Mesto

Bánovce nad
Bebravou

Trebišov

Zvolen

Lučenec

Žarnovica

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

V meste Bánovce nad Bebravou pôsobí nezisková
organizácia Archa. Pani Anna bola zariadenie navštíviť a
bola som očarená predovšetkým mladými ľuďmi, ktorých je
tam "plný dom" a prístupom zamestnancov a
dobrovoľníkov, ktorí vytvárajú prostredie domova.
Stretávajú sa tu deti s ťažkým zdravotným postihnutím.
Pani Anna pripraví pre klientov a ich rodiny posedenie pri
kapustnici, oblátkach a sladkom pečive.

Košický

Pomoc bude smerovať k starším ľuďom, ktorí sú odkázaní
na pomoc a pre týrané ženy s deťmi z celého Slovenska.
Vybraní žiaci 2. a 3. ročníka odboru kaderník, cukrár a
krajčír so svojimi majstrami odborného výcviku navštívia
Zariadenia sociálnych služieb Maják a Zariadenie
opatrovateľskej služby Prameň nádeje. Cukrári vopred
upečú sladké koláčiky a kaderníci poskytnú svoje služby
klientom zariadení.

Banskobystrický

O očiach, zraku sa veľa hovorí. Aj to, že v nich možno
odhaliť napríklad úprimnosť človeka. Pani Marcela je sama
osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. No napriek
všetkému chce pomáhať druhým a pracuje na sebe. Chce
pomôcť pánovi Tiborovi, ktorý sa stará o svojho syna a
chorú mamu, pritom sám trpí zdravotnými problémami.
Pán Tibor by potreboval nové dioptrické okuliare.

Banskobystrický

V komunitnej miestnosti v rozprávkovej izbičke
Novohradskej knižnice pripraví pani Dáša dve
odpoludňajšie podujatia, ktoré budú tematicky prebiehať od
predvianočných príprav, od Lucie až do Štedrého dňa.
Podujatie je určené pre deti z krízového centra Amoret.
Radosť im urobí zdobenie stromčeka i drobné sladkosti.

Banskobystrický

Zámerom projektu je spestriť vianočnú besiedku malými
darčekmi, knihami, ktoré rozohrejú detské srdiečka a ešte
dlho budú spomínať na pekné chvíle pri vianočnom
stromčeku. Ukázať deťom zo špeciálnej základnej školy
ako vyzerajú Vianoce u väčšiny z nás.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0152/2013

DV 0156/2013

Poradové
číslo

76

77

Názov predkladateľa projektu

Ing. Marián Dunda

Diecézna charita Rožňava

Názov projektu

Šťastná rodina

Darujme lásku a vianočnú náladu

Podporená
suma

100,00 €

400,00 €

Mesto

Kraj

Hanušovce nad
Prešovský
Topľou

Pán Marián by rád pomohol trom súrodencom, ktorí to
doma nemajú ľahké. Najstaršia sestra sa stará o svojich
dvoch mladších súrodencov. Pán Marián chce týmto dvom
mladším kúpiť oblečenie a školské pomôcky, aby aspoň na
chvíľu odľahčil finančnú situáciu tejto rodiny.

Rožňava

Diecézna charita Rožňava už roky pravidelne pracuje s
občanmi, ktorí sú sociálne vylúčený. V meste Rožňava
majú zmapovanú problematiku bezdomovectva, kde žije
asi 75 občanov bez domova. Zamestnanci CHSC
uskutočnia nákupy surovín ako aj drobných darčekov. Do
prípravy priestorov, zdobenia vianočných stromčekov ako
aj prípravy sviatočnej kapustnice zapoja aj klientov útulku.

Košický

DV 0157/2013

78

Renáta Šmidová

Dar zo srdca

200,00 €

Hanušovce nad
Prešovský
Topľou

DV 0158/2013

79

Marianna Urbancová Dováľová

Príde Ježiško aj k nám?

100,00 €

Divín

DV 0161/2013

DV 0162/2013

80

81

Mgr. Beáta Dundová

PaedDr. Jana Kandriková

A žiť sa oplatí

Štedré a veselé Vianoce kde sa
radosť ligoce

200,00 €

200,00 €

Anotácia projektu

Banskobystrický

Pani Renáta ako sociálna pracovníčka spolupracuje aj so
slobodnou matkou Annou, ktorá sama vychováva syna.
Obaja žijú v biednych podmienkach, ich spoločný príjem
ledva vystačí na bežných chod
domácnosti. Pani Renáta by im chcela zabezpečiť drevo
na zimu.
Vianoce sú sviatkom rodiny, každej bez výnimky. Kedy
inokedy ak nie cez Vianoce si najviac
uvedomujeme súdržnosť a silu rodiny. Pomoc bude
smerovať 6-člennej rodine, ktorá žije v ťažkých
podmienkach. Pani Marianna obstará rodine potraviny na
vianočné sviatky.

Hanušovce nad
Prešovský
Topľou

Vianoce sú sviatky radosti a hojnosti, kedy sa ľudia
obdarúvajú a sú k sebe láskaví a milí. Pani Beáta pomôže
rodina, ktorá žije v biednych podmienkach a nemá
finančné prostriedky nazvyš. Matka sa stará o 4 deti sama.
Pani Beáta urobí deťom radosť a spoločne pôjdu kúpiť
zimné oblečenie, obuv, školské potreby a hračky.

Stakčín

Na Vianoce sme každý plný očakávania. Nejde len o
darčeky, ale čakáme či prídu naše deti, rodina,
priatelia. Otec sa stará o deti v rámci svojich možnosti. Nie
je biologickým otcom všetkých detí, ale on to
nerieši. Matka o deti nejaví záujem. Pani Jana chce
nakúpiť potraviny a suroviny na koláče. S spolu s jej
rodinou a priateľkou napečú koláče a vyzbierajú od
známych šatstvo pre deti a otca.

Prešovský

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0164/2013

DV 0167/2013

DV 0168/2013

DV 0170/2013

DV 0171/2013

Poradové
číslo

82

83

84

85

86

Názov predkladateľa projektu

Špeciálna základná škola Žiar nad
Hronom

Slovenský zväz telesne
postihnutých Levice

Spojená škola Senica

Mgr. Vozáryová Mária

Evanjelické gymnázium

Názov projektu

Na ochranných krídlach anjelov

Rozpoviem ti vianočný príbeh

Rozdávame radosť

Vianočné tri groše

Na Vianoce darujme aj kúsok seba

Podporená
suma

350,00 €

300,00 €

220,00 €

150,00 €

150,00 €

Mesto

Žiar nad
Hronom

Levice

Senica

Dolný Kubín

Tisovec

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Každá jedna učiteľka sa snaží v rámci svojich finančných
možností zabezpečiť Vianočnú besiedku. Cieľovou
skupinou sú žiaci zo ŠZŠ. Väčšina z nich pochádza zo
sociálne slabých rodín. Pani učiteľka chce týmto žiakom
pripraviť príjemné vianočné chvíle a žiaci budú obdarovaní
ovocím a sladkosťami.

Nitriansky

Zrealizovaním projektu Rozpoviem ti vianočný príbeh
pripraví organizácia pekný predvianočný deň
telesne postihnutým klientom. Jedná sa o 45 členov dvoch
generácií - osamelých seniorov a deti navštevujúce
špeciálnu základnú školu. Organizátorky zabezpečia
vstupenky na divadelné predstavenie, priestory na
spoločné stretnutie telesne postihnutých seniorov a
postihnutých detí. V týždni pred konaním akcie nakúpia
všetky suroviny potrebné na prípravu vianočnej kapustnice
a vianočných koláčov.

Trnavský

Deti z tanečného krúžku zo Spojenej školy v Senici
pripravia krásne Vianoce starým a opusteným ľuďom, ktorí
prežívajú svoju starobu v domove dôchodcov a v zariadení
sociálnych služieb, v ktorom sú i opustené
matky s deťmi. Deti nacvičia vianočné divadielko, upečú
vianočné pečivo a vyrobia malé darčeky.

Žilinský

Motívom k napísaniu projektu je dlhodobá skúsenosť pani
Márie s prácou v zariadení núdzového bývania. Cieľovou
skupinou sú teda matky a ich deti. Plánovaný projekt bude
rozdelený do troch na seba paralelne nadväzujúcich etáp,
tak ako v rozprávke o troch grošoch. Spoločne si vyrobia
vianočné gule, upečú vianočné pečivo a vyrobia vianočné
pozdravy ľudom, ktorí im podali pomocnú ruku počas roka.

Banskobystrický

Týmto projektom chcú predkladatelia z Evanjelického
gymnázia spríjemniť predvianočný čas rómskym deťom z
neďalekej osady Dolinka v Rimavskej Píle. Pripravia
popoludnie, kde deťom ukážu niečo z vianočných zvykov,
naučia ich koledy, vyrábať vianočné ozdoby, pozdravy a
dekorácie, spoločne vyzdobia vianočný stromček i
medovníčky, prípadne iné vianočné pochúťky. Na záver sa
pohostia vlastnoručne uvarenou vianočnou kapustnicou a
rozdajú malé darčeky, ktoré si nájdu pod vianočným
stromčekom.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0172/2013

Poradové
číslo

87

Názov predkladateľa projektu

Ladislav Táborský

Názov projektu

Polícia deťom - Vianoce v majáku
nádeje

Podporená
suma

300,00 €

Mesto

Ivanka pri
Dunaji

Kraj

Bratislavský

DV 0174/2013

88

Zariadenie pre seniorov Harmónia

Babka, dedko nájdeme sa ...?

200,00 €

Prešov Cemjata

Prešovský

DV 0176/2013

89

Kvapka, n. o.

Vianočný zvonček

140,00 €

Trstená

Žilinský

DV 0177/2013

DV 0178/2013

DV 0179/2013

90

91

92

Obec Kokava nad Rimavicou

Vianoce pre všetkých

Domov sociálnych služieb Rozsutec Barborkine farebné Vianoce

Občianske združenie Odyseus

Šťastné a veselé pre každého

300,00 €

100,00 €

250,00 €

Kokava nad
Rimavicou

Bratislava

Bratislava

Anotácia projektu

Skupina deviatich policajtov, sa rozhodli tento rok na
Vianoce urobiť niečo dobré. Nakoľko v ich služobnom
obvode je krízové centrum a pomerne často tam chodia na
preverenie oznámenia, rozhodli sa, že týmto /zväčša/
týraným deťom a osamelým matkám spravia pekné
Vianoce. Program bude bohatý, deti budú obdarované
darčekmi, pochutnajú si na dobrej kapustnici a všetci spolu
strávia príjemný večer.
Cieľovou skupinou budú klienti Zariadenia pre seniorov
Harmónia a deti z detského domova. Títo klienti sú bez
rodinných príslušníkov alebo ich rodinný príslušníci
nenavštevujú. Preto im pracovníci zariadenia vytvoria
rodinnú vianočnú atmosféru, spolu sa stretnú na tvorivých
dielňach. Vyvrcholením bude vianočná kapustnica a
rozdávanie darčekov.
Kvapka, n.o. organizuje aktivity pre znevýhodnené deti.
Tento rok pomôže rodine s troma deťmi. Matka trpí
telesným postihnutím a otec je nezamestnaný. Deťom
chcú zakúpiť darčeky vo forme kníh a hier.

Banskobystrický

Terénni sociálni pracovníci z obce Kokava nad Rimavicou
pripravia v spolupráci s rómskymi rodinami príjemný
vianočný večierok. Deti vyrobia pozvánky pre rodičov,
pripravia program a na záverečnom večierku s
občerstvením dostanú malé darčeky vo forme sladkostí.

Bratislavský

Barborka bola v minulosti samostatnou osobou. Dnes už
dvanásty rok žije v Domove sociálnych služieb Rozsutec
pre svoje vážne zdravotné problémy. Maľovanie je pre ňu
útočiskom, dáva jej pocit zmysluplnosti. Zariadenie ju na
Vianoce obdaruje maliarskym plátnom a farbami.

Bratislavský

Prostredníctvom projektu Šťastné a veselé chce OZ
Odyseus potešiť svojich klientov, ktorí užívajú drogy alebo
pracujú v sex biznise. S klientmi dlhodobo pracujú.
Pracovníci im pripravia vianočné posedenie pri tradičnej
vianočnej kapustnici a občerstvení.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0181/2013

DV 0182/2013

DV 0184/2013

DV 0188/2013

DV 0191/2013

Poradové
číslo

93

94

95

96

97

Názov predkladateľa projektu

Združenie príbuzných a priateľov
Radosť

Mgr. Kristína Kliková

Mgr. Eva Murančanová

Spojená škola internátna Levice

Informačné centrum mladých v
Hanušovciach nad Topľou

Názov projektu

Sladké a tvorivé Vianoce v Radosti

Na Vianoce nie si sám

Chladnička od Ježiška

Čaro Vianoc

Vianoce bez rozdielov

Podporená
suma

200,00 €

260,00 €

250,00 €

150,00 €

240,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Združenie príbuzných a priateľov Radosť je organizáciou,
ktorá sa venuje ľuďom s duševnou poruchou. Týmto
ľuďom, svojim klientom, chce pripraviť príjemné
spoločenské posedenie spolu s ich rodinnými príslušníkmi.
Nebudú chýbať vianočné koledy, výroba vianočných
dekorácií, darčekov, občerstvenie a vianočná kapustnica.
Vyrobenými darčekmi klienti potešia aj svojich blízkych.

Košický

Zmyslom tohto projektu je darovať ľuďom bez domova
kúsok ľudského tepla a lásky. Títo ľudia budú pozvaní k
vianočnému stolu a spoločne si pripomenú udalosti Vianoc
na svätej omši. Miestom realizácie bude Charitný dom sv.
Alžbety v Košiciach.

Banskobystrický

Vianoce sú jedným z najčarovnejších období, kedy by sme
si mali všímať aj ľudí, ktorí sú nám neznámi. Pani Eva
rodinu, ktorej chce pomôcť osobne nepozná, ale vie o ich
ťažkej finančnej, zdravotnej i sociálnej situácií. Ide o 4člennú rodinu, ktorá žije len z minimálneho príjmu. Rodina
si zaslúži pomoc a do svojej domácnosti by potrebovali,
okrem iného, novú chladničku. Preto sa pani Eva rozhodla
pomôcť a finančný príspevok bude určený na tento účel.

Nitriansky

Pani Monika je učiteľkou detí s mentálnym postihnutím.
Deti ju majú veľmi radi. No ťažký osud postihol aj pani
Moniku, keď jej dcéra utrpela ťažké poranenie, z ktorého
sa stále snaží dostať. Kolegyne pani Moniky by jej chceli
pripraviť pekné vianočné sviatky a priniesť jej aspoň kúsok
svetla v jej ťažkých chvíľach. Upečú jej vianočné pečivo,
vyzdobia vianočný stromček na ktorý zavesia vianočné
priania pre ňu i jej dcérku.

Hanušovce nad
Prešovský
Topľou

Tento projekt je určený mladým ľuďom, ktorí vyrastajú v
slabých sociálnych rodinách, niektorí doslova na ulici.
Napriek tomu sú deti veľmi talentované a v centre mladých
navštevujú rôzne krúžky. Pracovníci centra pripravia pre
mladých vianočný večierok s posedením, na ktorom budú
obdarovaní školskými pomôckami.

Košice

Gelnica

Banská Belá

Levice

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0192/2013

DV 0194/2013

DV 0195/2013

DV 0198/2013

DV 0199/2013

DV 0210/2013

Poradové
číslo

98

99

100

101

102

103

Názov predkladateľa projektu

Občianske združenie Maják nádeje

Andrea Drábová

Katarína Franková

Silvia Plišková

Občianske združenie Maják nádeje

Emília Kšiňanová

Názov projektu

Aj my už budeme spať na posteli

Rozprávkové Vianoce

Prvé Vianoce sama

Vianoce bez otca

Spolupatričnosť za jedným stolom

Nezávislosť a sebestačnosť v
ARCHE

Podporená
suma

340,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

270,00 €

Mesto

Košice

Opatovce nad
Nitrou

Stará Bystrica

Žarnovica

Košice

Bánovce nad
Bebravou

Kraj

Anotácia projektu

Košický

OZ Maják nádeje sa venuje rodinám v hmotnej a sociálnej
núdzi v Košiciach a blízkom okolí. Radi by pomohli mladej
rodine s troma deťmi, ktorá žije v sociálnom jednoizbovom
byte. Žijú v ťažkých podmienkach a spia na nafukovacích
matracoch. Finančný príspevok bude použitý na kúpu
poschodovej postele a matracov.

Trenčiansky

Slečna Andrea pomôže štvorčlennej rodine, ktorá
každodenne rieši otázku bývania, pretože ich finančná
situácia je nepriaznivá. Žiaľ otázku bývania nie je
jednoduché vyriešiť, ale je možné pripraviť pre rodinu
krajšie a štedrejšie sviatky a to nákupom základných
potravín a darčekov.

Žilinský

Pani Štefánia prežije prvé Vianoce sama bez svojho
manžela, ktorý tragicky skončil svoj život. Po ťažkých
udalostiach pani Štefánia bojuje nielen so svojou samotou,
ale aj s nízkym príjmom, z ktorého si nemôže kúpiť
potraviny, ktoré má rada. Pani Katarína kúpi pani Štefániu
pestré potraviny, ktoré naplnia jej štedrovečerný stôl.

Banskobystrický

Zámerom projektu je spríjemniť Vianoce rodine bez otca,
ktorý tragicky zahynul. Matka sa stará o syna s
postihnutím, rodina má finančné problémy. Pani Silvia chce
pomôcť rodine nákupom potravín a drobných darčekov.

Košický

Občianske združenie pomôže matke, samoživiteľke, ktorá
sa príkladne stará o svojho syna. Jej príjmy však dokážu
pokryť len základné životné potreby. Rodina si žiaľ nemôže
kúpiť stôl zo stoličkami, preto sa OZ rozhodlo splniť im toto
prianie. Stôl je symbolom súdržnosti a spoločne si budú
môcť na ňom pripraviť jedlo.

Trenčiansky

Pani Emília má 4 deti. Jedno z nich sa narodilo s DMO a
tak vie, čo znamená starostlivosť o deti s postihnutím. Po
rokoch opäť prišla do kontaktu s rodičmi postihnutých detí
prostredníctvom zariadenia Archa. Ide o bývanie pre
dospelých s postihnutím. Do DSS potrebujú pre klientov
pračku tak, aby sa klienti učili udržiavať svoje veci.
Finančné prostriedky na zakúpenie nemajú. Preto im pani
Emília pomôže s výberom a kúpou práčky.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0213/2013

DV 0214/2013

DV 0216/2013

DV 0221/2013

DV 0222/2013

Poradové
číslo

104

105

106

107

108

Názov predkladateľa projektu

Zuzana Vaňová

Prístav nádeje, o. z.

Mgr. Viera Majerčáková

Občianske Združenie Čisté duše

Monika Čechová

Názov projektu

Radostné Vianoce

Nalaďme sa na Vianoce

Srdce spievajúce láskou

Recyklo Vianoce

Nech kúzlo zimy zaženie samotu

Podporená
suma

200,00 €

85,00 €

150,00 €

150,00 €

180,00 €

Mesto

Jacovce

Zvolen

Trnava

Košice

Chocholná

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Rodina, pre ktorú je projekt určený má veľké výdavky pri
liečbe ochorení otca a syna a z toho dôvodu by im
finančná výpomoc veľmi pomohla. Pomoc smeruje
štvorčlennej rodine, kde otec je na invalidnom dôchodku,
lieči sa na onkologické ochorenie a matka sa stará o dve
deti, jedno s postihnutím. Potešila by ich finančná pomoc
pri zabezpečení nákupu potravín a darčekov pre deti.

Banskobystrický

Život je ťažký a nevyspytateľný. Aj osudy ľudí sú rôzne.
Chránená dielňa - Tréningové centrum pre ľudí s
hendikepom Prístav chce prostredníctvom projektu
Nalaďme sa na Vianoce pomôcť ľuďom v núdzi, osobám a
rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a to spríjemnením Vianočných sviatkov, prípravou
vianočnej kapustnice a malým darčekom.
Pomoc tak dostane 48 ľudí.

Trnavský

Týmto dobročinným skutkom chce pani Viera potešiť
skupinu 18 dospelých ľudí a ich vychovávateľky v dennom
stacionári Náš domov v Trnave. Klienti by sa veľmi potešili
CD prehrávaču a materiálu na tvorivé práce, keďže klienti
sú veľmi šikovní a vyrábajú výrobky z rôznych materiálov.

Košický

Pomoc je zameraná na ľudí s psychiatrickými diagnózami.
Sú to ľudia, ktorí sú tak trochu na okraji spoločnosti pre
svoje psychické problémy. Často trpia
komplexmi menejcennosti a cítia sa nevyužití. Klienti si
budú môcť vyrobiť vianočné ozdoby z recyklovaných
materiálov. Uplatnia tu svoju zručnosť a sami si vyzdobia
vianočný stromček.

Trenčiansky

Pani Monika poskytne pomoc tým deťom v Detskom
domove v Novom meste nad Váhom, ktoré aj počas
vianočných sviatkov ostávajú v domove a nemajú žiadnych
príbuzných ani známych, ktorí by o nich
javili záujem. Pani Monika, vychovávateľka v domove,
chce vziať deti mimo DD, keďže v tomto prostredí sú počas
celého roka a dožičiť im krátky dvojdňový pobyt v kopcoch,
kde sa budú môcť jašiť so snehom, voziť sa na saniach,
guľovať, stavať si iglu a snehuliaka a na chvíľu zabudnúť
na svoje ťažké osudy.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0225/2013

DV 0228/2013

DV 0229/2013

DV 0230/2013

DV 0231/2013

Poradové
číslo

109

110

111

112

113

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Monika Najvirtová

Občianske združenie Maják nádeje

Mgr. Ján Pčolinský

Veronika Fabianová

Lenka Niepelová

Názov projektu

Poetka

Čisté šaty

Detský domov na vandrovke po
Slovensku

Anjeli zleteli

Vianoce 2013 pre úžasnú 11 člennú
rodinu

Podporená
suma

100,00 €

270,00 €

180,00 €

200,00 €

400,00 €

Mesto

Gelnica

Košice

Košická
Polianka

Handlová

Žilina

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Pani Monika je učiteľkou rómskych detí a silne sociálne
orientovaná a empatická pani. Denne sa pri svojej práci
stretáva s chudobou a ťažkými osudmi ľudí. Jej pomoc
smeruje ku žiačke siedmeho ročníka, ktorá je veľmi
talentovaná a autorka mnohých básní a príbehov o
Rómoch. Taktiež talentovaná klaviristka. Pani učiteľka by
rodinu rada obdarovala drobnými darčekmi, školskými
potrebami či rukavicami pre rodičov.

Košický

V rodine žijú štyri deti od jedného do šestnástich rokov a
babka, ktorej zdravotný stav si vyžaduje zvýšené nároky
na hygienu a očistu šatstva. Je preto nevyhnutné
zabezpečiť tejto rodine práčku a žehličku na šaty. Stará
práčka je momentálne pokazená a vek tejto práčky už
nedovoľuje ani jej opravu. Pranie bielizne je preto v rodine
veľmi fyzicky náročné a neekonomické.

Košický

Detský domov navštevuje pán Ján už tretí rok. V domove
sa venuje chlapcom, ktorým sa snaží spestriť ich voľný
čas. Deti v detskom domove sú ako každé iné deti. Aj oni
ra radi túlajú, objavujú niečo nové. S veľkým záujmom sa
učia dejepis a práve cez tento projekt môžu deti zažiť
dejepis a zemepis na vlastnej koži. Príroda je liekom na
dušu, preto ich pán Ján chce zobrať na výlet do prírody
spojení s návštevou Tatranského múzea.

Trenčiansky

Každý z nás raz bude starí. Ale to, že sú títo ľudia vyššieho
veku neznamená, že necítia radosť a lásku. Pani Veronika,
koordinátorka detského a mládežníckeho parlamentu v
Handlovej, pomôže starým ľuďom v Senior centre sv.
Kataríny. Toto centrum sídli v nemocnici v Handlovej.
Mladí anjeli rozdajú seniorom darčeky, zahrajú vianočné
divadlo a zaspievajú vianočné koledy.

Žilinský

Štedré vianočné sviatky bude mať aj 11-členná rodina,
ktorú chce obdarovať ich dlhoročná priateľka Lenka. Matka
trpí ojedinelým typom rakoviny, no napriek všetkým
ťažkostiam si rodičia vzali do starostlivosti šesť detí. Ich
finančná situácia nestačí pokryť výdavky navyše vo forme
darčekov či potravín. Preto im pani Lenka pripraví príjemné
vianočné darčekové prekvapenia.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0232/2013

DV 0234/2013

DV 0237/2013

DV 0238/2013

DV 0239/2013

Poradové
číslo

114

115

116

117

118

Názov predkladateľa projektu

Erika Oravcová

Alena Molčanová

Rodičovské združenie pri ZŠ
Medzilaborecká

Mgr. Ľubomíra Butková

Alžbeta Zemanová

Názov projektu

Vianočná návšteva triednej
samosprávy v rodinách

Spolu nie iba na Vianoce

Škola dávania

Radostné Vianoce

Vianočné svetielka šťastia

Podporená
suma

150,00 €

400,00 €

200,00 €

300,00 €

250,00 €

Mesto

Baka

Gregorovce

Bratislava

Považská
Bystrica

Mojmírovce

Kraj

Anotácia projektu

Trnavský

Triedna samospráva v siedmom ročníku sa rozhodla
pomôcť dvom rodinám, ktoré dobre poznajú. Ide o 6člennú a 4-člennú rodinu. Obe rodiny žijú v skromných
podmienkach a trpia aj vážnymi zdravotnými problémami.
Žiaci sami upečú medovníky a kúpia darčeky pre rodiny,
ktoré osobne navštívia.

Prešovský

Projekt slúži ako štartovacia aktivita činnosti Domova na
pol ceste Anima, n.o. Ide o pomoc deviatim rodinám, každá
s vlastným osudom, no všetky spája jedno dôležité - v čase
detstva ich detí sa
ocitli na ulici a tak požiadali o pomoc a podporu. Tú im
poskytol Detský domov v Prešove a Návrat, ktorý tieto
rodiny sanuje. Pani Alena s rodinami dlhodobo pracuje.
Rada ich obdaruje symbolickými darčekmi.

Bratislavský

Žiaci so ZŠ Medzilaborecká v Bratislave by radi priniesli
svetielko do duší starkých, seniorov v Domovoch
dôchodcov, ktorí sú často bez nádeje, úplne sami,
opustení uprostred veľkého mesta, ležiacich na posteliach.
Deti navštívia seniorov s vianočným programom a
darčekmi, ktoré samé vyrobia z tvorivého materiálu.

Trenčiansky

Krízové centrum Čakanka je zariadením núdzového
bývania, ktoré poskytuje sociálnu službu od roku
2010. Aj počas krátkej existencie poskytlo pomoc viac ako
50 matkám a ich deťom. Pani Ľubomíra pracuje v centre
ako sociálna pracovníčka a rada s klientkami pripraví
vianočné posedenie s pohostením.

Nitriansky

Pani Alžbeta niekoľko rokov pracuje v sociálnej oblasti. Za
ten čas spoznala mnoho ľudí žijúcich v chudobe, ľudí s
ťažkými životnými príbehmi, utrápených ľudí žijúcich na
prahu biedy. Rada by obdarovala 15 detí, ktoré pochádzajú
zo sociálne znevýhodneného prostredia - alkohol rodičov,
nezáujem, bieda a mnoho iných faktorov, ktoré negatívne
ovplyvňujú život detí. Potrebujú predovšetkým lásku,
pochopenie, pohladenie. Deti budú obdarované
potravinami a drobnými darčekmi.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0243/2013

DV 0246/2013

DV 0247/2013

DV 0248/2013

DV 0249/2013

Poradové
číslo

119

120

121

122

123

Názov predkladateľa projektu

Zlatica Kuruzcová

Mgr. Silvia Václavíková

Komunitné centrum Spolu

Erika Zetochová

Spolok sv. Vincenta dne Paul na
Slovensku, o. z.

Názov projektu

Vianoce pre rodinu Lakatošovú

Bezpečnejšie teplo domova

Vianoce, ktoré spájajú

Vianoce pre Lindu

Vianoce v stacionári

Podporená
suma

100,00 €

180,00 €

385,00 €

100,00 €

200,00 €

Mesto

Bratislava

Krompachy

Chminianske
Jakubovany

Piešťany

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Pani Zlatica chce touto cestou obdarovať a zariadiť pekné
Vianoce pre jednu rodinu, ktorá má 4 deti a ktoré ešte
nikdy vo svojom živote nenašli pod stromčekom vianočné
darčeky. Ide o 6-člennú rodinu so slabým finančným
príjmom. Pani Zlatica rodinu osobne navštívi so svojimi
piatimi deťmi a spoločne prežijú príjemný predvianočný
deň. Finančné prostriedky budú použité na kúpu darčekov
pre deti a surovín na kapustnicu.

Košický

Pani Irena je pacientkou dialyzačného oddelenia, ktoré
navštevuje každý druhý deň. Jednou zo základných potrieb
u pacientov s ochorením obličiek je teplo, jedlo a hygiena.
V dôsledku nevyhovujúceho a závadného vykurovacieho
telesa, rodina prišla o strechu nad hlavou. Nápadom pani
Silvie je kúpa piecky na tuhé palivo, aby si rodina mohla
navariť vianočnú kapustnicu a kúriť v dome, kde teraz
bývajú.

Prešovský

V obci Chminianske Jakubovany žije prevažná väčšina
Rómov. Zámerom projektu je zorganizovať stretnutie pre
deti z rómskej osady a z obce. Interaktívnym príbehom o
narodení Ježiša sa všetky deti zapoja do vianočných
príprav - zdobenie stromčeka, príprava drobného
občerstvenia i darčekov pre nových kamarátov. Deti budú
pracovať v zmiešaných skupinách. Naučia sa niektoré
koledy a spoločne si ich zaspievajú. Záver stretnutia bude
pri spoločnom sviatočnom vianočnom stole a kapustnici.

Trnavský

Linda je mladá žena, ktorá okrem zdravotných problémov
prekonáva tiež problémy vo vlastnej
rodine, ich finančná situácia je veľmi ťažká. Jej diagnózy
vyžadujú množstvo liekov a špeciálnych potravín. Linda
potrebuje mliekovar s teplomerom a probiotiká a minerály
či potraviny pre celiatikov, ktoré je pani Erika kúpi z
finančného príspevku.

Bratislavský

OZ pripraví v dennom stacionári v rámci stretnutia seniorov
vianočnú aktivitu - stromček, pásmo vianočných piesní,
spomienok. Do projektu by sa zapojili aj dievčatá zo
sociálnej služby domov na pol ceste, ktoré by pripravili
baličky, a aj obsluhovali. Zároveň sa do projektu zapoja aj
2 pracovníci stacionára a 2 dobrovoľníci, ktorí by
koordinovali priebeh odovzdávania balíčkov. Mnohí z
klientov stacionára sú osamelí a opustení.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0250/2013

DV 0253/2013

DV 0254/2013

DV 0257/2013

DV 0259/2013

Poradové
číslo

124

125

126

127

128

Názov predkladateľa projektu

Monika Tušimová

Bc. Veronika Eliášová

Bc. Patrik Timčík

Mgr. Juraj Čurilla

Janka Šuchaňová

Názov projektu

S koledami bližšie k ľuďom

Pekné Vianoce aj narodeniny

Darček pod stromček

Vianočný darček

Vianoce v útulku

Podporená
suma

150,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

270,00 €

Mesto

Lovinobaňa

Bernolákovo

Kolinovce

Krompachy

Polomka

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Zámerom projektu je spríjemnenie predvianočného času
osamelým starým ľuďom v Lovinobani a to koledami, ktoré
im zaspieva miestna skupina Gipsy Luna, ktorá je zložená
z detí zo sociálne znevýhodneného prostredia z rómskej
komunity. Zároveň ich potešia medovníčkami, ktoré
napečú spoločne s dobrovoľníkmi.

Bratislavský

Mladá študentka Veronika chce poskytnúť pomoc rodine,
ktorá sa nachádza v zlých finančných podmienkach. Jedná
sa o rodinu, ktorú pozná asi 13 rokov. Pred piatimi rokmi
mali dvaja bratia z tejto rodiny spolu s ďalšími autohaváriu.
Jeden z bratov ostal na invalidnom vozíku. Už dlhší čas
majú v tejto rodine pokazenú práčku a musia prať ručne.
Veronika chce rodine venovať novú práčku, ktorú osobne
odovzdá spolu s vianočným pečivom a atmosférou.

Košický

Patrik by chcel venovať pekný darček pod stromček rodine,
ktorá mu pomohla v najťažšej chvíli, práve vtedy keď
nemal kde skloniť hlavu a nemal nikoho kto by mi pomohol.
Manžel pani Marty trpí tracheotómiou preto musí mať
neustále čisté až sterilné prostredie bez prachu. Pani
Marta je po pľúcnej embólií a trpí cukrovkou. Neustále
upratovanie je pre ňu namáhavé. Patrik jej chce venovať
multifunkčný vysávač, aby sa upratovanie zjednodušilo.

Košický

Pán Juraj, ktorý je sám invalidným dôchodcom by rád
spríjemnil vianočné sviatky pani Jarmile a jej rodine. Pani
Jarmila sa sama stará o svoje deti, odišla od notorického
alkoholika a snažila sa zabezpečiť svojich päť detí.
Finančné prostriedky jej však nepostačujú na kúpu nových
spotrebičov. Pani Jarmila je alergická na prach a tak by jej
pán Juraj rád venoval nový vysávač.

Banskobystrický

Klienti zariadenia sociálnych služieb sú ľudia bez domova
a nemôžu prežiť ozajstné Vianoce v kruhu svojej rodiny,
ktoré sú pre väčšinu ľudí samozrejmosťou, mnohí z nich
majú narušené vzťahy so svojimi rodinami a príbuznými. V
zariadení je 22 klientov - ľudí každý so svojimi starosťami
či už zdravotnými, rodinnými... Cieľom je pripraviť vianočné
posedenie s darčekmi, stromčekom a voňavými dobrotami.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0260/2013

DV 0264/2013

DV 0265/2013

DV 0267/2013

DV 0268/2013

DV 0270/2013

Poradové
číslo

129

130

131

132

133

134

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Juraj Čurilla

Mgr. Jarmila Prelichová

Prístav nádeje, o. z.

Mgr. Gabriela Šlachtičová

Linda Forraiová

Občianske združenie Femina Spiš

Názov projektu

Krajšie Vianoce pre p. Františka

Vianoce na jednotku, časť druhá

Vianočný večierok

Vedomostné hry pre Milana

Didaktické hračky pre detičky

Spoločne prežime čarovné Vianoce

Podporená
suma

300,00 €

100,00 €

100,00 €

50,00 €

Mesto

Krompachy

Slovinky

Zvolen

Bratislava

90,00 €

Bratislava

340,00 €

Spišská Nová
Ves

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Pán František má 74 rokov a celý život tvrdo pracoval.
Diagnostikovali mu rakovinu a momentálne sa o neho
stará jeho dcéra. Zdravotné problémy mu robia problémy
najmä v oblasti hygieny. Zámerom pána Juraja je kúpa
novej práčky, keďže stará už dosluhuje.

Košický

Projekt je zameraný na pomoc rodine malého Imka. Osem
člennej rodine, ktorá sa dlhodobo nachádza v
stave hmotnej ale aj sociálnej núdze. Prostredníctvom
finančného príspevku im chce pani Jarmila spríjemniť a
uľahčiť najkrajšie sviatky v roku. Nákupom potravín a
darčekov pre deti im umožní prežiť tieto sviatky bez
starosti, bez stresov ale v radosti a pokojnej rodinnej
atmosfére.

Banskobystrický

Človek s postihnutím sa cíti vyradený zo spoločnosti práve
do tej miery, ako sa k nemu správa, či ako s
ním zaobchádza jeho okolie. Pracovníci z OZ pomôžu 16tim ľuďom – rodinám s postihnutým dieťaťom (deťmi), ale
aj osamote žijúcim seniorom a to tým, že pre nich
zorganizujú príjemné posedenie (vianočný večierok),
pečenie koláčikov a budú obdarovaní vyrobeným malým
darčekom osobami so zdravotným postihnutím.

Bratislavský

Milan je mladý chlapec, ktorý po páde z bicykla ostal
pripútaný na lôžko. Čakajú ho ešte dlhé hodiny liečenia a
rehabilitácií. Pravdepodobne aj vianočné sviatky prežije v
liečebni. Je veľmi inteligentný a rád hráva spoločenské hry.
Kúpou spoločenských hier ho chce pani Gabriela priviesť
na iné myšlienky.

Bratislavský

Nízkoprahový klub nemá zatiaľ didaktické hry pre
predškolákov. Vďaka týmto hračkám si deti rozvíjajú svoju
jemnú motoriku, trpezlivosť, slovnú zásobu, učia sa
rozoznávať farby a tvary a spolupracovať s ostatnými
deťmi. V tejto ubytovni žijú sociálne slabšie rodiny, často
sú to odchovanci detských domovov, rodiny, ktoré si
nevedia zabezpečiť bývanie, a taktiež rodiny s jedným
rodičom.

Košický

Pre osamelo žijúcich ľudí a ľudí bez domova v okrese
Spišská Nová Ves pripraví OZ Femina Spiš vianočné
posedenie pri stromčeku. Prichystajú pre nich balíčky s
ošatením, vianočný stromček i chutnú kapustnicu s ďalším
pohostením.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0274/2013

DV 0275/2013

DV 0278/2013

DV 0279/2013

DV 0280/2013

Poradové
číslo

135

136

137

138

139

Názov predkladateľa projektu

Zuzana Šmijovská

Mária Krausová

Mgr. Silvia Václavíková

CSS Zátišie v Osadnom

Občianske združenie Agáta

Názov projektu

Vianoce plne čistoty

Jedlom k zdraviu

Splnený Vianočný Sen

Obdarovaný Marek chce byť darcom

Vianoce v srdiečku

Podporená
suma

220,00 €

200,00 €

260,00 €

250,00 €

150,00 €

Mesto

Kraj

Spišské Vlachy Košický

Prakovce

Krompachy

pošta Nižná
Jablonka

Klenovec

Anotácia projektu
Jedná sa o projekt, ktorým chce predkladateľka pomôcť
pánovi Jozefovi, ktorý sa nachádza v hmotnej a sociálnej
núdzi. Pán Jozef je človekom, ktorý sa príkladne staral o
oboch rodičov. No osud to zariadil tak, že obaja jeho
rodičia zomreli v priebehu jedného roka. Sám má
množstvo zdravotných a existenčných
problémov. Od momentu, kedy ostal sám, nemal žiaden
finančný príjem. Súrne potrebuje nové sociálne zariadenie
a tlakovú nádobu na vodu.

Košický

Projektom pod názvom Jedlom k zdraviu by chcela pani
Mária pomôcť pánovi Jánovi – (onkologickému
pacientovi), ktorý sa nachádza v zložitej životnej situácií
zakúpením kuchynského robota, ktorý je pre
neho veľmi potrebný pri každodennej príprave jedál a
obživy. Takto chce pani Mária pomôcť uľahčiť a
skvalitniť život a osud pána Jána. Verí, že sa jej podarí
pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné.

Košický

Pán Vladimír je obdivuhodným človekom. Je vedúcim
detského folklórneho súboru, okrem svojich troch detí dal
príležitosť aj trom rómskym deťom ako profesionálny rodič
a chce dať druhú šancu deťom s ŤZP. Počas vianočných
sviatkov pôjde so svojim súborom navštíviť starých,
chorých, opustených s veselou koledníckou zvesťou.

Prešovský

Marek je klientom centra sociálnych služieb už dlhšiu dobu.
Má niekoľko zdravotných problémov a hendikepov. Avšak
má mnohé dary, ale najviac je oceňovaný za prednes
poézie a prózy. Má rád aj hudbu. Raz pri speve
nedopatrením strhol CD prehrávač. Tento projekt je
napísaný na kúpu darčeka pre chlapca Mareka, ale
podstatné na tom je, že Marek chce darček posunúť ďalej,
nahradiť škodu a ďalej spievať.

Banskobystrický

Vianoce sú obdobím, kedy by chcel byť každý v kruhu
svojej rodiny, keď sa darujú výnimočné veci, ktoré si počas
roka mnohí z nás nemôžu dovoliť kúpiť. Preto sa OZ Agáta
rozhodlo, že okrem svojho srdiečka a úsmevu darujeme
deťom hry, ktoré by im vyplnili dlhý čas v strávený v
nemocnici. Deti zo špeciálnej školy nacvičia vianočný
program, ktorý predvedú deťom v nemocnici. Spolu
pripravia tvorivé dielne a súťaže.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0283/2013

DV 0285/2013

DV 0286/2013

DV 0287/2013

DV 0288/2013

Poradové
číslo

140

141

142

143

144

Názov predkladateľa projektu

Komunitná nadácia Modrá Torysa

Edita Rihariová

Súkromná základná škola
waldorfská

Materská škola Bukovec

Domov Jesienka

Názov projektu

Krajšie Vianoce

Ja som malý koledník

Voňavé a láskavé

Vianočná ozdoba pre všetkých

Voňavé Vianoce

Podporená
suma

150,00 €

160,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

Mesto

Lipany

Partizánske

Bratislava

Bukovec

Šurany

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Komunitná nadácia Modrá Torysa je mimovládna
nezisková organizácia, ktorej poslaním je zlepšovanie
kvality života a životného prostredia v regióne hornej
Torysy. Organizácia pomôže štvorčlennej rodine - matke s
3 dcérami. O deti sa stará sama a jej príjmy sú skromné.
Na Vianoce bude rodina obdarovaná potravinami a
drobnými darčekmi.

Trenčiansky

Pani Edita chce potešiť približne 25 rómskych detí, ktoré by
boli obdarované sladkosťami, ovocím a šesť rodín malým
darčekom. Spoločne si posedia v kruhu rodiny, priblížia si
zmysel sviatkov i tradícií a spoločne si zaspievajú koledy v
hudobnom doprovode malého Vladka.

Bratislavský

Súkromná základná škola waldorfská nadviazala kontakt s
komunitou dôchodcov, ktorí žijú v okolí školy a radi by
svoje aktivity navzájom prepájali. Žiaci zo ZŠ dôchodcov
navštívia a spoločne zažijú krásny deň, plný vianočných
príprav, v kruhu svojich najbližších. Spolu si upečú i
ozdobia medovníky, vymenia recepty a prežijú pekný čas.

Trenčiansky

Deti z materskej školy prvýkrát navštívia starších,
osamelých a imobilných občanov. V obci je 10 imobilných
občanov a 115 dôchodcov. Deti spolu so svojimi rodičmi
upečú, ozdobia a zabalia medovníčky. Deti nacvičia
kultúrny program, ktorý predvedú dôchodcom. Imobilných
seniorov navštívia priamo u nich doma.

Nitriansky

Staroba je prirodzenou a poslednou etapou ľudského
života. Projekt je zameraný na komunitu ľudí žijúcich v
Domove Jesienka. Oblátky sú jedným zo symbolov Vianoc,
a preto by nemali chýbať na žiadnom vianočnom stole. V
zariadení žijú ľudia, ktorých zdravotný stav nedovoľuje
prežiť spokojné a radostné vianočné sviatky v kruhu
svojich blízkych. Výrobou vlastných vianočných oblátok
spoločne s rodinnými príslušníkmi prekonajú smútok z
odlúčenia od svojich blízkych počas vianočných sviatkov.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0292/2013

Poradové
číslo

145

Názov predkladateľa projektu

Obec Pinciná

Názov projektu

Keď človek je človeku o čosi bližšie

Podporená
suma

100,00 €

Mesto

Pinciná

Kraj

Banskobystrický

DV 0294/2013

146

Mgr. Petra Nepšinská

Vianočný čas v komunitnom centre

200,00 €

Michalová

Banskobystrický

DV 0295/2013

147

Charita – dom sv. Vincenta, n. o.

Kultúra úcty

500,00 €

Prievidza

Trenčiansky

DV 0298/2013

148

Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Skalici

Besiedka

230,00 €

Skalica

Trnavský

DV 0299/2013

DV 0301/2013

149

150

Základná škola s materskou školou

Psychosociálne centrum

Starým a opusteným pre radosť

Čarovný deň Vianoc

180,00 €

160,00 €

Budimír

Košice

Anotácia projektu
Vianočné prekvapenie by malo priniesť radosť deviatim
starším, nevládnym spoluobčanom, ktorí sú odkázaní na
svojich blízkych a určite ich poteší návšteva detí s
kultúrnym programom a malým vianočným darčekom v
podobe kolekcie, oblátok, vianočného pečiva.
Obdarovaných bude aj 6 detí z rodín v hmotnej núdzi,
ktorých rodičia sa aktívne
zapájajú v obci do menších obecných služieb.
Pani Petra pracuje ako sociálna pracovníčka. Jej pomoc
smeruje pre rómske deti, s ktorými dlhodobo pracuje. Deti
by si sami vyzdobili vianočný stromček a potešili by sa
drobným sladkostiam a darčekom.
Aktivity projektu sú upriamené na približne 120 ľudí bez
domova a v núdzi v Prievidzi, ktorí sú
klientmi n.o. Charita – dom sv. Vincenta. Ľuďom bez
domova bude podávaná chutná večera a budú obdarovaní
praktickými darčekmi.
Občianske združenie združuje ľudí s mentálnym
postihnutím okresu Skalica. Aj tento rok chce združenie
pripraviť deťom s postihnutím drobné darčeky a sladkosti.
Počas celého slávnostného dňa prebiehajú rôzne aktivity,
spoločenské hry, tanec. Na stretnutie radi chodia aj rodičia
detí.

Košický

Deti zo Základnej školy v Budimíre navštívia a potešia
seniorov v domove sociálnych služieb a zariadení pre
seniorov. Nosnou myšlienkou je v rámci tvorivých dielní
vyrobiť s deťmi v škole malé darčeky pre starkých, nacvičiť
kultúrny program s tradíciou Vianoc a potešiť týchto ľudí v
predvianočnom období.

Košický

Spoločným cieľom, ako zamestnancov Psychosociálneho
centra je pomôcť a dať precítiť klientom s psychickými
ochoreniami, ktorí navštevujú denný stacionár, vianočnú
atmosféru, ktorá by prispela k utuženiu vzťahov a k
pozitívnemu prežitiu Vianočných dní. Jedná sa o ľudí, ktorí
sú mimo spoločnosti z dôvodu zdravotného postihnutia.
Klienti ozdobia vianočný stromček a posedia si pri dobrej
kapustnici.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0302/2013

DV 0307/2013

DV 0308/2013

DV 0310/2013

DV 0312/2013

DV 0314/2013

Poradové
číslo

151

152

153

154

155

156

Názov predkladateľa projektu

Združenie mariánskej mládeže

Jozef Brehovský

Jana Polakovičová

Anna Verešová

Soňa Dlubačová

Peter Zátroch

Názov projektu

Podajme ruku v núdzi

Vianoce pre Jožka

Vianočná kapustnica

...aby autista nebol out

rodina Anky Bielikovej

Darujte Vianoce 2013

Podporená
suma

150,00 €

100,00 €

190,00 €

280,00 €

200,00 €

390,00 €

Mesto

Nitra

Kraj

Nitriansky

Anotácia projektu
Pani Katarína žila pokojným životom, ktorý sa však skrz
nemilých udalostí zásadne zmenil. Stará sa o svoje dve
deti. Jeden syn má zdravotné postihnutie a pani Katarína
okúsila horkosť zákernej rakoviny. Rodina žije skromne,
preto sa mládež zo združenia rozhodla obdarovať rodinu
pani Kataríny oblečením na zimu a potravinami.

Baškovce,
Prešovský
okres Humenné

Jozef - Jozefovi aj tak by sa dal nazvať príbeh dvom
kamarátom. Pán Jozef žije sám, je nezamestnaný a
finančné prostriedky navyše nemá. Pán Jozef sa postará o
nákup potravín a vhodných nevyhnutných darčekov pre
svojho priateľa, ktorému chce spríjemniť vianočné sviatky.

Handlová

Trenčiansky

Pani Jana pomoc sústreďujem na sociálne najslabšie
rodiny v meste Handlová. Sú to rodiny v ktorých sa
nachádza 7-13 detí, kde často majú len jedného rodiča a
druhý sedí vo väzení prípadne sa odmietol starať o rodinu.
Ide zväčša o rómsku komunitu. Konkrétne ide o pomoc
trom rodinám. Spolu s matkami navaria kapustnicu a deti
dostanú drobné praktické darčeky.

Žilinský

Milanko má 7 rokov a trpí diagnózou autizmus, je
neverbálny. Na to, aby sa Milanko naučil komunikovať
potrebuje využívať špeciálne programy pre autistické deti a
príslušnú techniku. Rodina si však tieto programy ani
prístroj nemôže dovoliť. Preto by pani Anna rada pomohla
Milankovi s komunikáciou kúpou tabletu a príslušných
programov.

Nitriansky

Pani Anna zostala pár dní pred Vianocami so štyrmi deťmi
sama. Jej manžel zomrel pri autohavárii. V detských
očkách bolo veľa smútku, chýbal im ich tatino. Odvtedy
majú Vianoce v tejto rodine trpkú príchuť. Pani Anka
zostala sama a bojuje každý deň o to, aby mali deti čo jesť,
aby mali domov a aby mali čím v zime kúriť. Na zimu by
nevyhnutne potrebovali palivové drevo.

Banskobystrický

Pán Peter pracuje v zariadení Nádej, ktoré poskytuje
sociálne služby ľuďom bez domova. Jeho cieľom je
zorganizovať Vianoce pre 22 klientov, ktorých široká
verejnosť nazýva bezdomovcami. Finančné prostriedky
zabezpečia dôstojne prežitie vianočných sviatkov aj pre
týchto ľudí v núdzi.

Kamenná
Poruba

Tovarníky

Zvolen

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0315/2013

DV 0316/2013

DV 0323/2013

DV 0325/2013

DV 0329/2013

Poradové
číslo

157

158

159

160

161

Názov predkladateľa projektu

PhDr. Jana Micháliková

Krízové stredisko a Detský domov
Margarétka Lučenec

Mgr. Petronela Sucháňová

Centrum voľného času detí a
mládeže

Občianske združenie Džatky pre
všetko

Názov projektu

Mami, je to už jeden rok

Pod cudzím nebom

Radostné a veselé Vianoce ako v
teple domova

Keď láska topí ľad

Vianoce deťom

Podporená
suma

200,00 €

250,00 €

150,00 €

200,00 €

310,00 €

Mesto

Detva

Lučenec

Palárikovo

Dobšiná

Plaveč

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Rodina, pre ktorú chce pani Jana pripraviť krajšie Vianoce
má za sebou veľmi ťažký rok. Vlani tesne
pred Vianocami im zomrela matka, ktorá len tri mesiace
bojovala s rakovinou. Pre dievčatá - deti chce pripraviť
výlet do Banskej Bystrice, obdarovať ich darčekmi a
pripraviť vianočnú večeru.

Banskobystrický

Pre mnohých z nás je to nič nezvyčajné kúpiť darčeky
svojim blízkym a súrodencom. Pred deti vyrastajúce v
detskom domove bez podpory rodičov práve táto pre iných
samozrejmá vec môže znamenať problém, ktorí im môže
ubrať z čara Vianoc. Napriek tomu aj deti v DD by radi
obdarovali svojich blízkych, ale nemajú na to prostriedky.
Zakúpené drobné darčeky deti sami venujú svojim
rodinným príslušníkom, aby aj oni pocítili radosť z
obdarovania.

Nitriansky

Pani Petronela pracuje v Sociálnom centre Útulok v
Šuranoch, kde sa starajú o ľudí v sociálnej núdzi, po
výkone trestu prípadne odchovancov z detských domovov,
ktorí nemajú kam ísť. Na spríjemnenie Vianoc chcú
usporiadať spoločnú štedrovečernú večeru, posedenie a
27 ľuďom v núdzi odovzdať malé balíčky s hygienickými
potrebami a teplými ponožkami.

Košický

CVC detí a mládeže v Dobšinej organizuje rôzne aktivity
na využitie voľného času. Je to dôležité hlavne v oblasti s
vysokou nezamestnanosťou, vysokým podielom
neprispôsobivých občanov a nedostatočnou
starostlivosťou o deti v sociálne odkázaných rodinách.
CVC pripraví vianočný program, urobia drobné balíčky s
ovocím a sladkosťami a navštívia rodiny s deťmi a
opustených starších ľudí, ktorým tieto darčeky i s peknou
vianočnou atmosférou odovzdajú.

Prešovský

OZ Džatky pre všetko pripraví Vianoce pre 6 detí z obce
Plaveč, ktoré sú choré, siroty alebo majú chorých rodičov.
Rodiny žijú v ťažkých životných podmienkach. Členovia OZ
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, členmi detského FS a
Združenia Mariánskej mládeže nacvičia koledy a na Štedrý
večer prídu všetkým rodinám zaspievať a deťom
odovzdajú užitočné darčeky.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0333/2013

DV 0339/2013

DV 0340/2013

DV 0342/2013

Poradové
číslo

162

163

164

165

Názov predkladateľa projektu

Názov projektu

Súkromné centrum špeciálnoVianočná radosť v srdci
pedagogického poradenstva Kálnica

Mgr. Ivana Jakubcová

Občianske združenie Žilinský Štart

Zdenka Vargová

Slnko v srdci

Vianoce očami ľudí bez domova

Darovanie radosti

Podporená
suma

220,00 €

245,00 €

400,00 €

100,00 €

Mesto

Kálnica

Nové Zámky

Žilina

Geča

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
zabezpečuje odbornú starostlivosť pre deti s telesným i
mentálnym postihnutím. Tieto deti väčšinou žijú v rodinách,
ktoré sú v hmotnej núdzi. OZ v rámci terapie chce pripraviť
postupne 3 vianočné stretnutia týchto detí aj s ich
rodinami, pripraviť pre nich program, malé občerstvenie a
pre deti darčeky.

Nitriansky

Pani Ivana pracuje ako vychovávateľka v detskom domove
Nádej v Bernolákove. Niektoré deti aj cez vianočné sviatky
nemajú kam ísť, ostávajú v domove a smutne prežívajú
Vianoce. Pani Ivana chce pripraviť deťom pekný deň v
Bratislave návštevou klziska, detského kútika s rôznymi
aktivitami a spoločným posedením spojeným s
občerstvením, prípadne s odovzdaním malých darčekov a
tak deťom pripraviť radostné chvíle, aby aspoň na čas
zabudli na svoj neľahký život bez lásky rodičov a vlastnej
rodiny.

Žilinský

OZ Žilinský Štart sa venuje ľuďom bez domova, v núdzi, z
detských domovov alebo z výkonu trestu, skrátka ľuďom
na okraji spoločnosti. Každoročne im spríjemňuje Vianoce
spoločným posedením so štedrou večerou a malými
darčekmi, ktoré súvisia so základnými životnými a
hygienickými potrebami. Aj takto im chcú spríjemniť
Vianoce, ktoré sú pre nich pri spomienkach a bez svojej
rodiny zväčša smutné. Spoločnou večerou sa im snažia
navodiť atmosféru spolupatričnosti, pokoja, lásky a ich
potrebnosti.

Košický

Slečna Zdenka chce pripraviť vianočné prekvapenie pre 3
deti nevlastnej sestry jej priateľa, ktoré sú v detskom.
Sama slečna Zdenka je nezamestnaná, jej priateľ je
študent, takže nemajú finančné prostriedky na to, aby
deťom darčeky kúpili. Starajú sa o nich návštevami v
detskom domove, prípadne výletmi. Za poskytnuté peniaze
im kúpia darčeky, ktoré im odovzdajú na spoločnej večeri.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0343/2013

DV 0345/2013

DV 0347/2013

DV 0348/2013

Poradové
číslo

166

167

168

169

Názov predkladateľa projektu

Gymnázium

Názov projektu

Spoločne pre krajšie Vianoce

Občianske združenie Misia mladých Spoločné Vianoce

Obec Dubník

Občianske združenie Maják nádeje

Nesieme Vám kúzlo Vianoc očakávajte nás!

Čisté prádlo a zdravé potraviny

Podporená
suma

200,00 €

200,00 €

150,00 €

300,00 €

Mesto

Lipany

Tvrdošín

Dubník

Košice

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

24 študentov predmetu aplikovanej ekonómie s pani
profesorkou sa rozhodli urobiť radosť vianočnými darčekmi
rodinke s 5 deťmi, z ktorých 4 navštevujú ich gymnázium.
Rodina má momentálne problém zvládať svoje výdavky na
normálne fungovanie, preto im študenti chcú na Štedrý deň
zaspievať koledy a odovzdať darčeky. Na darčeky chcú
prispieť aj z ich aktivít a okrem toho, že prekvapia
obdarovanú rodinu, aj oni budú mať dobrý pocit z
obdarovania iných.

Žilinský

OZ Misia mladých v Tvrdošíne sa venuje pomoci mladým
rodinám v núdzi na Orave, Tento projekt zamerali na
celodenný vianočný program matiek a detí z Hornej Oravy,
s ktorými pracujú už dlhšie obdobie. V prvej časti budú
spoločné tvorivé dielne, kde si vyrobia vianočné ozdoby,
darčeky, kravičky, budú poznávať bylinky. V 2. časti bude
spoločné posedenie rodiniek pri kapustnici a koláčikoch.
Hlavným prínosom je stretnutie sa rodín v núdzi, ktoré by si
to ináč z finančných dôvodov nemohli dovoliť, príjemné
spoločné zážitky, program detí a nadviazanie nových
kamarátstiev.

Nitriansky

Obec Dubník chce potešiť svojich občanov, ktorí sú
osamelí alebo uzavretí pred svetom v dôsledku svojej
choroby či mobility. Svojou návštevou im chcú spríjemniť
Vianoce koledami, malými darčekmi a betlehemským
svetlom. Mobilných seniorov pozvú na stretnutie s
predstaviteľmi obce s programom detí a posedením pri
kapustnici a medovníkoch, ktoré vlastnoručne upečú.

Košický

OZ Maják nádeje sa venuje rodinám v hmotnej a sociálnej
núdzi v Košiciach a blízkom okolí. Radi by pomohli matke,
ktorá sa sama stará o 2 deti a žije v sociálnom byte. Zložitá
finančná situácia im neumožňuje zakúpiť si elektrické
spotrebiče aj pri snaživej práci matky výrobou rôznych
výrobkov, ktoré potom predáva OZ. Matka sa vzorne aj
keď skromne stará o svoje deti. OZ im chce pomôcť
zakúpením pračky a chladničky, čo by im veľmi pomohlo a
uľahčilo život.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0352/2013

DV 0353/2013

DV 0357/2013

DV 0360/2013

Poradové
číslo

170

171

172

173

Názov predkladateľa projektu

Občianske združenie Proti prúdu

Mgr. Mária Šípeková

Saleziáni don Bosca - Slovenská
provincia, Košice - Luník IX

Anna Smitková

Názov projektu

Nota bene – Vianočné posedenie
pre ľudí bez domova

Kúsok šťastia pre všetkých

Vianoce v teple

Rozdávať radosť a lásku

Podporená
suma

500,00 €

260,00 €

445,00 €

120,00 €

Mesto

Bratislava

Brvnište

Košice

Trstená

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

OZ Proti prúdu, tak ako po iné roky aj teraz, pripravuje
vianočné posedenie so štedrou večerou pre ľudí bez
domova - predajcov časopisu Nota bene. Mnohí ľudia bez
domova často potrebujú pomoc, aby sa mohli odraziť od
dna, lebo sami nedokážu riešiť svoje psychické i fyzické
problémy. Preto je potrebné oceniť ich snahu o zaradenie
do života, dať im pocit spolupatričnosti, osožnosti a viery v
ľudské dobro. A vianočné posedenie so všetkým, čo k
Vianociam patrí, môže prispieť k ich vnútornému
uspokojeniu.

Trenčiansky

Pani Mária pracuje ako dobrovoľníčka v OZ Zdravá duša v
Považskej Bystrici. 60 členov tohto OZ sú ľudia s ťažkým
zdravotným postihnutím a v decembri si na slávnostnom
posedení pripomenú 10. výročie vzniku. Pani Mária pri
tejto príležitosti zabezpečí potlač na šálky s pripomienkou
výročia, ktoré budú odovzdané na pamiatku všetkým
účastníkom a tiež materiál na kapustnicu.

Košický

V Košiciach na Luníku IX. Pôsobia saleziáni už 5 rokov.
Venujú sa predovšetkým deťom a mladým ľuďom, cez
ktorých chcú pôsobiť aj na ich rodiny. Pomáhajú im po
stránke duchovnej ale i materiálnej. Keďže idú Vianoce, ale
aj zima a niektoré rodiny nemajú palivo na kúrenie, zakúpia
brikety, ktoré vo vianočnom čase rozdajú 20 rodinám, ktoré
dobre poznajú prostredníctvom ich detí a 1 rodine, ktorá
nemá v čom kúriť, zakúpia a namontujú kachľovú piecku a
dodajú palivo.

Žilinský

Pani Anna, ktorá pracuje v školskom klube na základnej
škole aj so žiakmi sa rozhodli, že počas Vianoc navštívia
choré deti v nemocnici a osamelých starých ľudí, ktorí
ostanú v Domove sociálnych služieb. Pripravia si vianočné
koledy, vyrobia malé darčeky, upečú a vyzdobia perníčky a
zakúpia anjelikov, ktorých odovzdajú všetkým, ktorých
navštívia s prianím, aby ich ochraňovali.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0362/2013

DV 0364/2013

DV 0365/2013

DV 0366/2013

Poradové
číslo

174

175

176

177

Názov predkladateľa projektu

Michal Sedláček

Hubertus, n. o.

Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a
prevencie v Detve

Monika Grochová

Názov projektu

Radosť na Vianoce v azyláku

Čaro Vianoc so seniormi

Neverili, že to dokážeme

Vianočný mesiac bez úzkosti a
nedostatku

Podporená
suma

260,00 €

500,00 €

80,00 €

360,00 €

Mesto

Skalica

Trenčianske
Teplice

Detva

Bratislava

Kraj

Anotácia projektu

Trnavský

V Azylovom dome v Holíči žijú aj ženy s deťmi, ktoré boli
obeťami domáceho násilia a stále im chýba domov i
financie, nakoľko sú väčšinou nezamestnané a žijú len zo
sociálnych dávok. Dobrovoľníci, ktorí tam pravidelne
pomáhajú a venujú sa hlavne deťom, nacvičia s nimi
program s koledami usporiadajú posedenie a 26 deťom
zakúpia hračky, ktoré im odovzdajú na Štedrý večer.

Trenčiansky

Nezisková organizácia Hubertus pre seniorov v Zariadení
sociálnych služieb i ostatných seniorov v Trenčianskych
Tepliciach organizuje aktivity za účelom vzdelávania,
zdokonaľovania zručností, vyplnenia času užitočnou
činnosťou, Výroba vianočných pozdravov, ozdôb a
darčekov, pečenie pečiva, posedenie pri koledách,
program detí ZŠ pre seniorov a vzájomné stretnutia
seniorov sú hlavnými aktivitami projektu.

Banskobystrický

Odborná pracovníčka Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Detve sa
venuje žiakom 8. ročníka, ktorí majú na škole povesť triedy
so zlými vzťahmi k učiteľom i medzi sebou navzájom.
Odborná pracovníčka Centra začala s nimi pracovať, dala
im svoju dôveru a žiaci ju milo prekvapili zmenou. Ostatné
okolie im to však nechce veriť, preto chcú pripraviť
večierok s rodičmi aj učiteľmi, odovzdať im malé darčeky a
presvedčiť ich o tom, že keď dostanú dôveru, môžu sa
postupne zlepšovať i vzájomné vzťahy.

Bratislavský

Pani Monika pomôže matke, ktorá sa sama stará o svoje 4
maloleté detí aj napriek jej zdravotným problémom a veľmi
nepriaznivej finančnej situácii. Vianočným darom
zabezpečí rodine predplatenie cestovného v meste Košice
na pol roka, nakoľko teraz deti do školy i k rôznym
odborným lekárom chodia peši, lebo použitie dopravného
prostriedku je pre nich veľmi drahé.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0367/2013

DV 0368/2013

DV 0370/2013

DV 0374/2013

Poradové
číslo

178

179

180

181

Názov predkladateľa projektu

EFFETA - Stredisko sv. Františka
Saleského

Domov sociálnych služieb Detva

Poláčeková Petronela

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.
r. o.

Názov projektu

Štedrá večera, ktorá naozaj spája

Bratislava ako darček pod vianočný
stromček

Vianočná vločka

Vôňa Vianoc našej mladosti

Podporená
suma

200,00 €

500,00 €

100,00 €

200,00 €

Mesto

Nitra

Detva

Vitanová

Dubnica nad
Váhom

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Effeta - Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre v rámci
projektu zbližovania svetov ľudí nepočujúcich a počujúcich
pripraví spoločnú vianočnú večeru. Na stretnutí sa
zúčastní 20 osôb so sluchovým postihnutím, ktorí nutne
potrebujú sociálny kontakt, podporu a priateľstvo iných ľudí
a 20 počujúcich dobrovoľníkov, ktorí budú z radov seniorov
i mladých ľudí. Novovzniknuté priateľstvá budú môcť
pokračovať v stredisku i v budúcnosti, čím prispejú k
potrebnej vzájomnej komunikácii.

Banskobystrický

Domov sociálnych služieb Detva organizuje pre svojich
klientov - dospelých mužov s duševnými poruchami a deti
a mládež s kombinovaným postihnutím výlet do
predvianočnej Bratislavy. Účasťou na vianočných trhoch,
programe a vianočnej atmosfére chcú im poskytnúť
nezabudnuteľný zážitok v inom prostredí ako sú bežne
zvyknutí a tým im pomôcť odpútať sa od svojich
každodenných starostí.

Žilinský

Pani Petronela sa rozhodla v čase Vianoc ukázať
pacientom oddelenia dlhodobo chorých v HNsP Trstená,
že aj napriek chorobe, starostiam či trápeniu sa treba na
svet pozerať pozitívne. V rámci projektu je naplánovaný
nákup perníkov v tvare snehových vločiek, výroba
vianočných pozdravov, zabalenie perníkov a odovzdanie
tohto malého darčeka každému pacientovi oddelenia,
spolu so zaželaním šťastných a veselých sviatkov.

Trenčiansky

Zariadenie pre seniorov Dubina sa rozhodlo pripraviť pre
svojich 42 klientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou
chorobou príjemné vianočné sviatky. V rámci projektu je
naplánovaná výroba ozdôb, nákup stromčekov a výzdoby,
spoločné ozdobovanie vianočných stromčekov
vlastnoručne vyrobenými ozdobami a pečenie vianočného
pečiva. Na záver projektu sa uskutoční vianočné
posedenie, na ktorom si klienti pochutnajú na medovníkoch
a oblátkach, pri počúvaní kolied a príjemných rozhovoroch.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0379/2013

DV 0382/2013

DV 0384/2013

Poradové
číslo

182

183

184

Názov predkladateľa projektu

Jana Mišániková

Detský domov Hriňová

Občianske združenie Chuť žiť v
spolupráci s Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava

Názov projektu

Vianočný príbeh

Vysnívané Vianoce

Solidarita a medziľudská podpora
patria k Vianociam, podporme ich

Podporená
suma

130,00 €

200,00 €

250,00 €

Mesto

Trstená

Hriňová

Dolný Kubín

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Pani Jana sa rozhodla spríjemniť vianočné sviatky deťom z
Hornooravskej nemocnice v Trstenej, ktoré nemajú zo
zdravotných dôvodov možnosť stráviť Vianoce v kruhu
svojej rodiny. V rámci projektu bude nacvičené deťmi z
Cirkevnej základnej školy R. Dilonga divadielko Vianočný
príbeh, budú zhotovené kostýmy, rekvizity a nacvičia sa
vianočné vinše a koledy. Časť financií bude venovaná na
nákup spoločenských hier, ktoré budú odovzdané na
detskom oddelení. Žiaci zahrajú deťom divadielko,
zaspievajú koledy a dostanú chutné medovníčky.

Banskobystrický

Detský domov Hriňová je tvorený štyrmi výchovnými
skupinami, z ktorých jedna sa nachádza v obci Korytárky.
Vychovávateľky z tohto detského domova sa rozhodli
naplánovať pre osem detí jeden výnimočný deň počas
vianočných prázdnin, počas ktorého by ich chceli vziať na
lyžovačku do Skicentrá Košútka. V rámci projektu je
naplánované zapožičanie lyžiarskej výstroje pre deti,
zakúpenie cestovného a celodenného lístku v Skicentre
Košútka. Cieľom projektu je pripraviť prekvapenie pre deti,
ktorým nie je umožnené stráviť Vianoce so svojou rodinou
a aspoň jedným dňom plným zážitkov naplniť ich detské
srdiečka radosťou.

Žilinský

Občianske združenie Chuť žiť, dobrovoľníci a študenti
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
sa rozhodli počas vianočného obdobia potešiť deti zo
sociálne slabých rodín. Zámerom projektu je stráviť s
týmito deťmi voľný čas, vytvárať pre nich aktivity bohaté na
zážitky a podieľať sa na príprave vianočného programu pre
seniorov a osamelo žijúcich občanov v Bzine. Cieľom
projektu je ukázať deťom, že k životu nie je potrebná len
najbližšia rodina a kamaráti, ale že si treba budovať dobré
vzťahy aj s širším okolím, ktoré treba udržiavať a rozvíjať.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0385/2013

DV 0387/2013

DV 0388/2013

Poradové
číslo

185

186

187

Názov predkladateľa projektu

Špeciálna základná škola s
materskou školou Speciális
Alapiskola és Speciális Óvoda

Miroslava Koššová

Zariadenie sociálnych služieb
Topoľčany

Názov projektu

Krásne Vianoce

Pohladenie srdca

Pohoda Vianoc pre "Môj Domov"
Topoľčany

Podporená
suma

400,00 €

90,00 €

200,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Veľké Kapušany Košický

Základná škola s materskou školou sa rozhodla spraviť
krajšie Vianoce pre svojich žiakov, pre deti rómskeho
pôvodu, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia, alebo bývajú v detských domovoch. Zámerom
projektu je pripraviť vianočnú besiedku, počas ktorej deti
vystúpia so svojím pripraveným programom a po ktorej
bude nasledovať diskotéka a deťom budú rozdané darčeky
pod vianočným stromčekom.

Trstená

Bratislavský

Pani Miroslava by chcela potešiť seniorov z domova
sociálnych služieb Charitas, ktorí prežívajú vianočné
sviatky sami, len v prítomnosti personálu zariadenia.
Rozhodla sa navštíviť seniorov z Charitas s desiatimi
deťmi z cirkevnej školy v Trstenej, aby vytvorili nádhernú
atmosféru Vianoc spievaním vianočných kolied, po ktorom
by nasledovalo spoločné pečenie a zdobenie medovníkov,
pri ktorom by mohli starí ľudia deťom porozprávať o
zvykoch a tradíciách, ktoré dodržiavali vo svojom detstve
počas Vianoc.

Nitriansky

Zámerom projektu je spríjemniť vianočné sviatky dvom
skupinám klientov zariadenia sociálnych služieb ,,Môj
domov", a to klientom, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali
až na dno a teraz za pomoci sociálnych pracovníkov
odznova budujú svoj život a mladým odchovancom
detských domovov, ktorí sa chcú začleniť do života bežnej
populácie. V rámci projektu je v pláne nakúpiť suroviny na
prípravu štedrovečernej večere a prípravu vianočného
pečiva. Avšak organizácia sa nechce zamerať len na
materiálne zabezpečenie vianočných sviatkov, lež na
vytvorenie nenahraditeľnej atmosféry Vianoc plnej radosti a
pokoja.

Topoľčany

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0389/2013

DV 0390/2013

DV 0393/2013

DV 0396/2013

Poradové
číslo

188

189

190

191

Názov predkladateľa projektu

LÚČ - Domov sociálnych služieb,
zariadenie podporovaného bývania
a zariadenie núdzového bývania

Mgr. Andrej Andrejovský

Odborné učilište internátne

DSS - Útulok Stropkov

Názov projektu

Píšeme Ježiškovi

Diana

Pre veľkú rodinu vianočná radosť

Teplo domova

Podporená
suma

500,00 €

100,00 €

250,00 €

90,00 €

Mesto

Žilina

Prešov

Snina

Stropkov

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Domov sociálnych služieb Lúč sa rozhodol urobiť krajšie
Vianoce pre svojich klientov, matky a deti s mentálnym či
iným psychiatrickým postihom a zdravotne postihnutých
starých ľudí. Zariadenie Lúč by chcelo spojiť prežívanie
vianočných sviatkov mamičiek, ich detí a starých ľudí pri
spoločných aktivitách. V rámci projektu je naplánovaná
výroba adventných vencov, spoločné pečenie vianočného
pečiva a výroba vianočnej výzdoby. Na Štedrý deň by deti
pomohli so zdobením stromčekov a na večer by sa všetci
zišli pri štedrovečernej večeri, po ktorej by nasledovalo
spievanie vianočných kolied.

Prešovský

Zámerom projektu je spríjemniť sviatočný čas Vianoc
Diane, mladému imobilnému dievčaťu, ktoré pracuje v
chránenej dielni Bez bariér. V rámci projektu je
naplánovaná kúpa vhodného oblečenia na zimu na
ochranu Dianinho zdravia a doplnkov k imobilnému vozíku,
vďaka ktorým by mala skvalitnený presun do práce. Tento
darček bude zamestnancami chránenej dielne odovzdaný
do dievčininých rúk.

Prešovský

Odborné učilište internátne v Snine, ktoré pripravuje na
budúce povolanie mentálne postihnutú mládež, sa
rozhodlo svojim žiakom priblížiť rodinnú atmosféru Vianoc.
V rámci projektu je naplánovaný nácvik scénky a
kultúrneho programu, vyhotovovanie vianočných ozdôb a
spoločné vyzdobovanie vianočného stromčeka, pečenie
vianočného pečiva a nákup potravín na vianočnú hostinu,
ktorého sa zúčastnia aj žiaci spoločne so svojimi
vychovávateľmi. Žiaci nacvičia kultúrny program a budú
obdarovaní vianočnými balíčkami.

Prešovský

Útulok pre ľudí bez domova sa rozhodol urobiť krajšie
Vianoce pre skupinu ľudí bez domova, ktorí nemajú
možnosť prežiť vianočné sviatky dôstojne a v kruhu svojej
rodiny. Zámerom projektu je vytvoriť priestor týmto ľuďom,
aby si sami pripravili štedrovečernú večeru, na ktorej by sa
zúčastnili aj bývalí klienti útulku. Po večeri by nasledoval
krátky kultúrny program a na záver večera by sa títo ľudia
navzájom obdarovali malými darčekmi.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0398/2013

DV 0400/2013

DV 0401/2013

DV 0403/2013

Poradové
číslo

192

193

194

195

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Eva Jančušková

Asociácia nepočujúcich Slovenska,
Centrum nepočujúcich Žilina

DSS a ZPS Rača

Anna Ivínová

Názov projektu

Čaro Vianoc ľuďom bez domova
2013

Vianočné ticho je opäť tu

Balíček lásky

Vianoce nie sú pripomienka na
dávnu udalosť, ale dar

Podporená
suma

100,00 €

190,00 €

200,00 €

80,00 €

Mesto

Liptovský
Ondrej

Žilina

Bratislava

Selce

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Projekt je zameraný na pomoc ľuďom bez domova a
sociálne odkázaným občanom, ktorých finančná situácia
nepostačuje na zabezpečenie minimálne jedného jedla
denne. V rámci projektu je naplánovaný nákup potravín na
prípravu sviatočného menu a samotná príprava
vianočného a silvestrovského obedu, pri ktorom budú mať
ľudia nielen možnosť nasýtiť a zohriať sa, ale budú sa
môcť aj vzájomne spoznať, porozprávať sa, pospomínať si
a vychutnať sviatočné chvíle v príjemnej priateľskej
atmosfére.

Žilinský

Centrum nepočujúcich Žilina sa rozhodlo pripraviť krásny
predvianočný deň sluchovo postihnutým ľuďom, ktorí
nemajú možnosť stráviť vianočné sviatky v kruhu svojej
rodiny. V rámci projektu by bola usporiadaná svätá omša v
posunkovom jazyku, po ktorej by boli vysvätené nové
priestory centra, v ktorých sa usporiada malé vianočné
posedenie s hraním hier a rozdaním vianočných darčekov.
Cieľom projektu je spríjemniť týmto ľuďom vianočné
sviatky a aspoň na jeden deň zabezpečiť, aby nepociťovali
komunikačnú bariéru tejto spoločnosti.

Bratislavský

Projekt je zameraný na spríjemnenie vianočných sviatkov
seniorom z Domova sociálnych služieb, ktorí ich nemôžu
tráviť so svojou rodinou. Väčšinou ide o seniorov, ktorí
trpia psychosomatickými poruchami rôzneho stupňa. V
rámci projektu je naplánovaná výroba vianočných
pozdravov, vianočných balíčkov a príprava štedrovečernej
večere, po ktorej budú odovzdávané balíčky a pozdravy,
buď to od príbuzných alebo od iných obyvateľov zariadenia.

Banskobystrický

Projekt je zameraný na pomoc rodine Brašeňovej, ktorá sa
nachádza v nepriaznivej finančnej situácií z dôvodu
nezamestnanosti oboch rodičov. Cieľom projektu je kúpiť
novú zimnú obuv pre deti, ktorej kúpu si rodičia z dôvodu
nízkeho príjmu nemôžu dovoliť a priniesť rodine aj vďaka
takejto pomoci radosť z Vianoc.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0407/2013

DV 0413/2013

DV 0414/2013

DV 0415/2013

Poradové
číslo

196

197

198

199

Názov predkladateľa projektu

Mgr. Tatiana Surgent Velebírová

Lucia Tarajová

Mária Halčáková

Eva Ondrová

Názov projektu

Krajšie Vianoce pre klientov
Denného stacionáru

Veselé Vianoce

Požiarnici v novom šate

Pre Helenku

Podporená
suma

90,00 €

200,00 €

300,00 €

200,00 €

Mesto

Hanušovce

Dolný Kubín

Veľký Šariš

Modra

Kraj

Anotácia projektu

Prešovský

Zariadenie Denný stacionár pripravuje pre svojich klientov,
ktorými sú seniori a ľudia so zdravotným postihnutím,
spestrenie aktivít v čase vianočných sviatkov. V priebehu
decembra budú klienti zariadenia vyrábať vianočné
ozdoby, zdobiť medovníky a projekt by mal vyvrcholiť
usporiadaním vianočného posedenia pre klientov
zariadenia, ktorí už nemajú nikoho blízkeho a museli by
inak tráviť vianočné sviatky sami a opustení.

Žilinský

Pani Lucia by chcela urobiť krajšie Vianoce matkám a
deťom z krízového centra, jeho zamestnancom a klientkam
z útulku v Košickej Novej Vsi. Rozhodla sa nakúpiť
potraviny na prípravu štedrovečernej večere, ktorá sa má
uskutočniť v priestoroch zariadenia. Zámerom projektu je
vytvoriť sviatočnú atmosféru aj vďaka bohatej
štedrovečernej večeri a prispieť tak k radostnému a
spokojnému prežitiu vianočných sviatkov.

Prešovský

Projekt je zameraný na pomoc rómskym deťom, ktoré žijú
v znevýhodnenom a málo podnetnom prostredí. Terénna
sociálna pracovníčka začala tento rok realizovať spolu s
deťmi aktivitu HASIČI a chodieva s nimi aj na súťaže
mladých hasičov. Cieľom projektu je nakúpiť deťom
teplákové súpravy, v ktorých by vyzerali ako jeden tím a
mohli tak hrdo zastupovať svoje požiarnické družstvo.

Bratislavský

Zámerom projektu je pomôcť Helenke, malému
päťročnému dievčatku s hudobným talentom, ktorá trpí aj
zdravotným postihnutím, rozvíjať jej nadanie. Zámerom
projektu je zakúpenie piana pre Helenku a pomoc pri
organizovaní malého Vianočného koncertu pre rodiny s
deťmi, ktoré trpia podobnou diagnózou ako Helenka.
Cieľom projektu je prispieť k tomu, aby mohlo dievčatko
rozvíjať svoje hudobné nadanie a aby bola pre neho hra na
hudobný nástroj zároveň aj terapiou.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0417/2013

DV 0419/2013

DV 0420/2013

DV 0421/2013

Poradové
číslo

200

201

202

203

Názov predkladateľa projektu

Diecézna charita Žilina - Dom
charity sv. Vincenta

Občianske združenie 90871.sk

Anna Šimánková

Reedukačné centrum Čerenčany

Názov projektu

Vianoce na ulici

Na veselú nôtu v domove
dôchodcov

Svetielko

Vianoce bez sĺz, s úsmevom

Podporená
suma

250,00 €

300,00 €

200,00 €

200,00 €

Mesto

Žilina

Moravský
Svätý Ján

Trstená

Čerenčany

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Diecézna charita Žilina sa rozhodla pomôcť ľuďom bez
domova. V rámci projektu je naplánovaná kúpa potravín a
potrieb do balíčkov, ktoré budú potom osobne odovzdané
zamestnancami a dobrovoľníkmi Domu charity sv.
Vincenta v Žiline 40 ľuďom bez domova a príprava
Štedrého dňa, spojená s ozdobovaním stromčeka a
prípravou štedrovečerného jedla pre 60 osôb. Cieľom
projektu je darovať týmto ľuďom kúsok sviatočnej
atmosféry a možnosť prežiť tohtoročné Vianoce šťastne a
spokojne.

Trnavský

Občianske združenie 90871.sk sa rozhodlo spríjemniť
Vianoce dôchodcom z Domova sociálnych služieb.
Členovia občianskeho združenia a dobrovoľníci by radi
zorganizovali vianočné posedenie, ktoré by malo byť
doprevádzané kultúrnym programom, ktorý pripraví
Folklórne združenie Fjertúšek. V rámci projektu je
naplánované odovzdanie spoločného darčeka - televízora
a malých darčekov pre každého obyvateľa tohto Domova
sociálnych služieb.

Žilinský

Projekt vznikol na pomoc rodine Patekovcov z Liesku. Táto
rodina žije v chudobných pomeroch v starom dome s
chladnými a vlhkými miestnosťami. Cieľom projektu je
zabezpečiť, aby mohla rodina prežiť zimu v teple, bez
chorôb z prechladnutia a to zakúpením a dodaním paliva uhlia na celú zimu.

Banskobystrický

Reedukačné centrum sa rozhodlo spraviť krajšie a
radostnejšie Vianoce deťom, ktorým poskytuje po celý rok
výchovu a vzdelávanie. Deti sa oboznámia s tradíciou
Vianoc, upečú vianočné pečivo, vyrobia vianočné pozdravy
a ozdoby na stromček, ktorý neskôr spoločne ozdobia a
pripravia vianočné posedenie s menším programom.
Cieľom je vytvoriť pre deti podmienky na to, aby cítili
vianočnú atmosféru a prežili tieto sviatky s radosťou a
šťastím, aj keď ich nemôžu stráviť v kruhu svojej rodiny a
aby sa tieto Vianoce pre nich stali nezabudnuteľným
zážitkom, ktorý sa im uchová v mysliach navždy.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0423/2013

DV 0426/2013

DV 0427/2013

DV 0431/2013

Poradové
číslo

204

205

206

207

Názov predkladateľa projektu

Juraj Kováč

Martina Oravcová

Mgr. Jana Filipová

Anna Boleková, Miroslava
Jagelčáková Schifferdeckerová

Názov projektu

Pomoc Andrejkovi

Spoločne ku Vianočnému
stromčeku!

Prvý vianočný darček

Dávame čo máme - radosť
rozdávame

Podporená
suma

95,00 €

270,00 €

300,00 €

100,00 €

Mesto

Zlaté Moravce

Zvolen

Žilina

Trstená

Kraj

Anotácia projektu

Nitriansky

Zámerom projektu je pomôcť 10 ročnému chlapcovi
Andrejkovi a jeho rodine, ktorých situácia je veľmi zložitá,
kvôli Andrejkovmu zdravotnému stavu. V rámci projektu je
naplánované zakúpenie vecí každodennej spotreby a
špeciálne pre Andrejka má byť zakúpená encyklopédia o
Ľudskom tele. Cieľom projektu je potešiť a aspoň trochu
uľahčiť život tejto rodiny.

Banskobystrický

Pani Martina sa rozhodla urobiť krajšie Vianoce 60 deťom,
ktorých rodiny sa nachádzajú na hranici chudoby. V rámci
projektu je naplánované zorganizovanie skupinového
stretnutia detí, na ktorom by boli oboznámené s hlavnou
myšlienkou Vianočných sviatkov. V rámci tohto stretnutia
sa budú vyrábať ozdoby na vianočný stromček, budú
prebiehať diskusie na tému Vianoc a na záver stretnutia
pôjdu deti spolu vyzdobiť vianočný stromček , pri ktorom
ich bude čakať Mikuláš a rozdá im tam vianočné darčeky.

Žilinský

Zámerom je projektu je spríjemniť Vianoce jednému
nepočujúcemu pánovi, ktorý ešte nikdy neprežil sviatky v
kruhu svojej rodiny. V rámci projektu by bol pre neho
zakúpený notebook, ktorý by mu bol nápomocný v
každodennom živote, nielen pri hľadaní informácií, ale aj
pri komunikácií s inými ľuďmi, keďže tento pán komunikuje
len prostredníctvom posunkového jazyka a preto má
sťažené dorozumievanie sa s ostatnými.

Žilinský

Dve mamičky, dobrovoľníčky sa rozhodli spraviť krajšie
Vianoce deťom a ich mamám v Dome Charitas sv.
Hildegardy z Bingenu. V rámci projektu bude nacvičované
vianočné vystúpenie detí, ktoré budú zároveň so svojimi
mamami vyrábať aj drobné darčeky. Na záver sa uskutoční
posedenie pre všetkých klientov zariadenia, dobrovoľníkov
a dobrodincov, počas ktorého vystúpia deti so svojim
kultúrnym programom a obdarujú malým vlastnoručne
vyrobeným darčekom tých, ktorí celý rok obdarúvali ich.
Cieľom projektu je spríjemnenie vianočných sviatkov týmto
deťom a ich mamičkám, aby načerpali radosť a silu do
ďalších dní.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0437/2013

DV 0439/2013

DV 0440/2013

DV 0441/2013

Poradové
číslo

208

209

210

211

Názov predkladateľa projektu

DORKA, n. o.

Gabriela Ptačinová

Trnavská arcidiecézna charita

Karliaková Magdaléna

Názov projektu

Vianočné sviatky spolu za jedným
stolom

Radostné Vianoce s nami

Denné nízkoprahové centrum

Dieťa v núdzi môj priateľ

Podporená
suma

170,00 €

300,00 €

200,00 €

255,00 €

Mesto

Košice

Lokca

Trnava

Mútne

Kraj

Anotácia projektu

Košický

Nezisková organizácia DORKA sa rozhodla spríjemniť
vianočné sviatky mladým dospelým ľuďom, ktorým bola po
dovŕšení plnoletosti ukončená ústavná starostlivosť.
Zámerom projektu je s nimi a pre nich pripraviť
štedrovečerné pohostenie a vyzdobiť miestnosť, kde sa
bude toto posedenie konať. Cieľom projektu je pokúsiť sa o
vytvorenie čo najvernejšej tradičnej atmosféry pre klientov.

Žilinský

Projekt je určený pre obyvateľov Domova dôchodcov v
Námestove. Študentky Strednej odbornej školy v
Námestove sa rozhodli darovať Vianoce týmto starším
opusteným ľuďom, o ktorých sa príbuzní nechcú starať
alebo už zostali na svete úplne sami, bez svojej rodiny. V
rámci projektu je naplánovaný nákup materiálu,
občerstvenia a malých darčekov, príprava ozdôb na
stromček a zdobenie, pri ktorom budú vianočnú atmosféru
spríjemňovať vianočné koledy. Na záver stretnutia sa
uskutoční vianočné posedenie, na ktorom by boli seniorom
odovzdané malé darčeky pre radosť.

Trnavský

Trnavská arcidiecézna charita sa rozhodla prostredníctvom
tohto projektu skvalitniť poskytované služby denného
centra, ktoré využívajú hlavne ľudia bez domova. Cieľom
projektu je počas zimných mesiacov rozšíriť prevádzku
denného centra z 3 na 5 pracovných dní v týždni a zvýšiť v
každom dni počet hodín otvorených pre klientov (z 3,5 na 5
hodín denne) a tým vytvoriť aj väčší priestor na riešenie ich
sociálnej situácie.

Žilinský

Študentky Strednej odbornej školy sa rozhodli spraviť
krajšie Vianoce deťom z Azylového domu - Dom Charitas
Sv. Hildegardy z Bingenu. Chceli by Azylovému domu
darovať vianočný stromček, ktorý by si mohli deti samé
ozdobiť a taktiež by mohli pomáhať s ozdobovaním
záhrady a naučili by sa zdobiť medovníčky. Časť financií
by chceli dievčatá použiť na nákup darčekov, ktorými by
chceli deti potešiť a spraviť im nezabudnuteľné Vianoce.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0442/2013

DV 0443/2013

DV 0447/2013

DV 0450/2013

DV 0451/2013

Poradové
číslo

212

213

214

215

216

Názov predkladateľa projektu

Izabela Kristová

Stredná odborná škola v Snine

Petra Sekeráková

Centrum sociálnych služieb KA

Anastázia Cengelová

Názov projektu

Radosť pre deti

Koli jasna zvizda

Pod krídlami anjela

Viac radosti pod stromček

Pomoc Jankinej rodine

Podporená
suma

400,00 €

150,00 €

500,00 €

200,00 €

200,00 €

Mesto

Námestovo

Snina

Liptovský
Mikuláš

Krupina

Dolný Kubín

Kraj

Anotácia projektu

Žilinský

Zámerom projektu je spraviť krajšie Vianoce deťom z
detského domova v Istebnom. V rámci projektu by bola
zrealizovaná zbierka hračiek a oblečenia, usporiadali by sa
rôzne súťaže pre zábavu detí. Financie by boli použité aj
na realizáciu akcie tvorivé dielne, kde by si mohli deti niečo
vyrobiť a navzájom sa obdarovať.

Prešovský

Pedagogickí zamestnanci a žiaci Strednej odbornej školy v
Snine sa rozhodli vo vianočnom období spestriť život
seniorom zo Zariadenia pre seniorov v Novej Sedlici.
Zámerom projektu je príprava vianočného posedenia, ktoré
by malo byť doprevádzané zaujímavým kultúrnym
programom. Časť financií by bola použitá na nákup
materiálu na vianočné ikebany a zhotovenie krátkeho DVD
záznamu z tohto milého stretnutia.

Žilinský

Pani Petra by chcela pripraviť Vianočné posedenie pre päť
sociálne slabých rodín, ktoré podporuje organizácia
Liptovský anjel. Rada by nakúpila potraviny a oblečenie
pre deti, aby pomohla aspoň trochu zmierniť náročnú
finančnú situáciu týchto rodín v čase Vianoc. Cieľom
projektu je nielen prakticky pomôcť týmto rodinám, ale
urobiť aj deťom z týchto rodín krajšie Vianoce.

Banskobystrický

Centrum sociálnych služieb KA sa prostredníctvom tohto
projektu rozhodlo pomôcť trom osamelým matkám a ich
deťom. Zámerom projektu je vytvoriť pravú vianočnú
atmosféru zorganizovaním vianočnej besiedky a priniesť
do týchto rodín viac radosti, pohody a taktiež šťastia do
detských očí, keď zasadnú ku štedrovečernej večeri a
rozbalia si darčeky, ktoré nájdu pod vianočným
stromčekom.

Žilinský

Zámerom projektu je pomôcť pani Janke a jej rodine.
Nakoľko je rodina vo veľmi ťažkej finančnej situácií, je
cieľom tohto projektu poskytnúť rodine finančný príspevok
na zaplatenie nájomného a kúpu potravín a takto im aspoň
trochu vypomôcť.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0455/2013

DV 0456/2013

DV 0457/2013

DV 0458/2013

Poradové
číslo

217

218

219

220

Názov predkladateľa projektu

Základná škola

Stredná priemyselná škola Poprad

Mgr. Drahoslava Vaščáková

Terézia Podolanová

Názov projektu

Najkrajšie Vianoce pre našich
najbližších

Vianočná nálada do domova
dôchodcov

Šťastné Vianoce pre všetkých

Veci vzácnejšie ako darček

Podporená
suma

120,00 €

170,00 €

120,00 €

300,00 €

Mesto

Kraj

Muránska Dlhá
Banskobystrický
Lúka

Poprad

Prakovce

Rajec

Anotácia projektu
Triedna pani učiteľka zo Základnej školy v Muránskej Dlhej
Lúke sa rozhodla pripraviť pre svojich žiakov, ktorí všetci
pochádzajú z neďalekej rómskej osady, nezabudnuteľný
sviatočný deň pre nich a ich rodiny. Počas tohto dňa by
spolu ozdobili vianočný stromček, vychutnali si sviatočnú
večeru, po ktorej by si rozdali malé darčeky. Cieľom tohto
vianočného stretnutia je urobiť radosť všetkým
zainteresovaným a zároveň ukázať ľuďom, ktorí žijú v
osade mimo obce, že sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
spoločnosti.

Prešovský

Pani učiteľka zo Strednej priemyselnej školy v Poprade sa
rozhodla zapojiť žiakov 1.ročníkov umeleckých predmetov
do tohto projektu, ktorého zámerom má byť spríjemnenie
vianočných sviatkov pre obyvateľov domova dôchodcov. V
rámci projektu by žiaci vlastnoručne vyrábali darčeky, ktoré
by potom osobne venovali obyvateľom domova a súčasťou
odovzdávania by bol aj krátky kultúrny program, ktorý by si
žiaci pripravili.

Košický

Projekt je určený na pomoc chudobnej rómskej rodine,
ktorá žije vo veľmi zlých podmienkach. Pani učiteľka
špeciálnej základnej školy by chcela spríjemniť vianočné
sviatky dvoch svojim žiačikom a dať im pocit, že Vianoce
môžu byť aj výnimočné. ( V rámci projektu by boli vyrábané
ozdoby na vianočný stromček, napiekli by sa medovníky a
časť financií by bola použitá na nákup vianočných
darčekov pre deti.)

Žilinský

Zámerom projektu je spraviť krásne Vianoce mamičkám a
deťom, ktoré žijú v zariadení núdzového bývania a
rodinám, ktoré sú podporované touto organizáciou počas
celého roka. Sociálna pracovníčka z tohto zariadenia by
chcela pripraviť spolu s mamičkami štedrovečernú večeru,
s deťmi by chcela vyrobiť vianočné ozdoby a pozvánky na
večeru a časť financií by chcela venovať na nákup
vianočných darčekov. Cieľom projektu je poukázať na to,
že domov nemusí byť len konkrétne miesto a bohatý nie je
len ten, kto má veľa peňazí.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0461/2013

DV 0463/2013

DV 0464/2013

DV 0467/2013

DV 0468/2013

Poradové
číslo

221

222

223

224

225

Názov predkladateľa projektu

Natália Topoľská

Občianske združenie Camend

TSP Podolínec

Zsolt Botos

Martina Oravcová

Názov projektu

Vianoce s úsmevom

Spolu s Orange

Vianoce v čižmičke

Svetlo radosti

Aspoň na čas zabudnúť

Podporená
suma

350,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

252,00 €

Mesto

Prievidza

Kamenín

Podolínec

Lučenec

Zvolen

Kraj

Anotácia projektu

Trenčiansky

Zámerom projektu je pomôcť klientom neziskovej
organizácie Harmónia. Matky s deťmi budú piecť tradičné
vianočné pečivo, vyrábať ozdoby na vianočný stromček a
venovať sa príprave štedrovečernej večere a
vyzdobovaniu miestností. Po Štedrej večeri bude
nasledovať spoločné posedenie, počas ktorého bude
prebiehať kultúrny program, po ktorom budú rozdané
drobné darčeky. Cieľom projektu je, aby klienti aspoň
nachvíľu zabudli na svoj ťažký osud a prežili vianočné
sviatky s pocitom radosti a spokojnosti.

Nitriansky

Občianske združenie Camend sa rozhodlo pomôcť rodine,
ktorá sa nachádza v nepriaznivej situácii kvôli zdravotným
problémom matky a jej hluchonemého syna Sabiho. Sabi
celý rok zbiera na svojom bicykli smeti po celej dedine.
Zámerom projektu je zakúpenie nového bicykla pre tohto
výnimočného chlapca, ktorý sa nestará iba o seba, ale
snaží sa zveľaďovať prostredie aj pre ostatných obyvateľov
dediny.

Prešovský

Zámerom projektu je spraviť krajšie Vianoce dvom rodinám
s malými deťmi, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej
životnej a finančnej situácií. Terénna sociálna pracovníčka
sa spolu so svojou kolegyňou rozhodla, že spolu s rodičmi
detí by mohli kúpiť deťom obuv na zimu, ktorú by si potom
detičky našli ako darček pod vianočným stromčekom.

Banskobystrický

Zámerom projektu je pripraviť pre deti, ktorých rodiny sa
nachádzajú v hmotnej núdzi, predvianočné posedenie s
Mikulášom a urobiť im tak radosť. Deti by si nielenže užili
mikulášsky program, ale boli by aj obdarované balíčkami
so sladkým prekvapením.

Banskobystrický

Pani Martina sa rozhodla pomôcť šesťčlennej rodine, ktorá
sa nachádza v nepriaznivej finančnej situácií a je
poznačená smútkom zo straty otca a manžela. Projekt má
dva ciele. Tým prvým je aspoň nachvíľu priviesť členov
rodiny na iné myšlienky, vďaka výletu na vianočné trhy do
Rimavskej Soboty. A tým druhým cieľom je prekvapenie v
podobe automatickej práčky, ktorú si rodina nemôže
dovoliť. Zámerom projektu je zmierniť žiaľ zo straty blízkej
osoby a pomôcť matke detí v jej ťažkej životnej situácií.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0470/2013

DV 0471/2013

DV 0473/2013

DV 0474/2013

DV 0476/2013

Poradové
číslo

226

227

228

229

230

Názov predkladateľa projektu

Depaul Slovensko, n. o.

Hana Puváková

Aneta Pinkeová

Gymnázium J. FranciscihoRimavského

Marcela Michalková

Názov projektu

Šťastné Vianoce v Útulku sv. Lujzy
de Marillac

Aby bola zima znesiteľnejšia

Vianoce v teplúčku

Vôňa medovníkov

Dôstojné Vianoce

Podporená
suma

350,00 €

200,00 €

270,00 €

250,00 €

250,00 €

Mesto

Bratislava

Vrbové

Nesvady

Levoča

Poprad

Kraj

Anotácia projektu

Bratislavský

Nezisková organizácia Depaul Slovensko, n.o.
prevádzkuje okrem iného aj Útulok sv. Lujzy de Marillac.
Každý rok počas vianočných sviatkov sa snažia pracovníci
i dobrovoľníci vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru, aj
vďaka podávaniu tradičných štedrovečerných pokrmov a
pozornosťou vo forme vianočných darčekov.

Trnavský

Pani Hana sa rozhodla pomôcť skupinke dievčat z Luníku
IX., aby mohli prežiť zimu vo väčšom pohodlí. Zámerom
projektu je pomôcť dievčatám nakúpením teplého zimného
oblečenia a obuvi, ktoré by dostali na Štedrý večer ako
darček pod vianočný stromček.

Nitriansky

Pani Aneta je dlhoročná dobrovoľníčka v organizácií YMCA
Nesvady, ktorá sa prostredníctvom tohto projektu rozhodla
pomôcť chudobnej rómskej rodine. Zámerom projektu je
zakúpenie kachlí s pieckou a dreva na kúrenie, aby
tohtoročné Vianoce prežila táto rodina v teple. Cieľom je
pomôcť rodine, ktorá žije vo veľmi zlých podmienkach,
potešiť ich a zároveň sa postarať, aby mali aspoň trochu
pohodlnejší život.

Prešovský

Zámerom projektu je spríjemniť Vianoce žiakom z
Gymnázia J. Francisciho - Rimavského a ich rodinám a
zároveň potešiť klientov DSS. V rámci projektu sa budú
piecť medovníky, uskutoční sa vianočné posedenie s
obyvateľmi DSS spojené s výrobou ozdôb na vianočný
stromček a dobrovoľníci budú na Vianočným trhoch
navodzovať správnu vianočnú náladu, rozdávaním
medovníkov.

Prešovský

Zámerom projektu je pomôcť ľuďom, ktorí nemajú domov,
nikoho blízkeho, sú sami a opustení. V rámci projektu je
naplánované spoločné zdobenie vianočného stromčeka,
pečenie vianočného pečiva a varenie štedrovečernej
večere. Štedrý večer by chceli stráviť spoločne v
priestoroch komunitného centra a zabezpečiť tak, aby títo
opustení ľudia nemuseli tráviť najkrajšie sviatky roka na
studenej tmavej ulici.

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0477/2013

DV 0478/2013

DV 0479/2013

DV 0484/2013

DV 0488/2013

Poradové
číslo

231

232

233

234

235

Názov predkladateľa projektu

Obec Červený Kameň

Mgr. Maroš Halahija

Miesto v dome, o. z.

Katalin Kovács Pastorek

Mgr. Tomáš Miňo

Názov projektu

Pomoc občanom Obce Červený
Kameň

Tradičná vianočná kapustnica pre
ľudí v núdzi

Vianoce v stane

Knihy na Vianoce

Navarme si hneď!

Podporená
suma

120,00 €

400,00 €

300,00 €

198,00 €

150,00 €

Mesto

Kraj

Anotácia projektu

Červený Kameň Trenčiansky

Obec Červený Kameň sa rozhodla pomôcť štyrom svojim
obyvateľom, ktorí žijú v nepriaznivým podmienkach, kvôli
zlej finančnej situácií, či chorobe. Zámerom projektu je
spríjemniť vianočné sviatky týmto ľuďom a potešiť ich
darovaným vianočným stromčekom, balíčkom a malou
finančnou pomocou.

Kláštor pod
Znievom

Žilinský

Starosta obce Kláštor pod Znievom sa rozhodol spríjemniť
vianočné sviatky obyvateľom zariadenia Dobrý pastier. V
rámci projektu by chcel so svojou rodinou pripraviť
posedenie s obyvateľmi zariadenia, na ktorom by bola
podávaná tradičná kapustnica a boli by rozdané drobné
darčeky klientom zariadenia. Cieľom projektu je
pripomenutie tradičného významu Vianoc, ako sviatku,
ktorý by sa mal prežívať v kruhu blízkych a ľudí, ktorí sa
majú radi.

Nitriansky

Občianske združenie Miesto v dome sa rozhodlo spraviť
krajšie Vianoce pre skupinku ľudí bez domova, ktorí
každodenne prichádzajú do denného centra. Zámerom
projektu je vytvoriť pre týchto ľudí priestor na pokojné
slávenia vianočných sviatkov, a to pripravením posedenia,
na ktorom by bolo podávané sviatočné menu a ľuďom by
boli rozdané potravinové balíčky, aby aj v nasledujúcich
sviatočných dňoch nemuseli trpieť hladom.

Nitriansky

Pani Katalin sa rozhodla spraviť krajšie a radostnejšie
Vianoce deťom z rómskych rodín, ktoré navštevujú
Reformovanú základnú cirkevnú školu a sú to deti rodičov,
ktorí nepracujú a nemajú pravidelný finančný príjem.
Cieľom projektu je zakúpiť pre tieto deti knihu, ktorú by si
našli ako darček pod vianočným stromčekom a mohli tak aj
oni zažiť čaro Vianoc, spojené s radostným očakávaním pri
otváraní vianočného darčeku.

Prešovský

Pán Tomáš sa rozhodol spríjemniť Vianoce ôsmym ľuďom
bez domova z Útulku vo Vranove nad Topľou. V rámci
projektu by chcel usporiadať predvianočnú večeru, na
ktorú by prizval aj pracovníkov z MsU, s ktorými by mohli
ľudia bez domova nadviazať neformálne rozhovory o ich
budúcnosti. Večera by bola zakončená rozdaním
vlastnoručne vyrobených darčekov.

Levice

Martovce

Vranov n. T

Zoznam žiadostí podporených v grantovom programe Darujte Vianoce 2013

Číslo žiadosti

DV 0496/2013

DV 0500/2013

DV 0503/2013

Poradové
číslo

236

237

238

Názov predkladateľa projektu

Jana Kaputová

Anna Babiaková

Občianske združenie T4

Názov projektu

Štedrejšie Vianoce - pomôžme deti
naučiť darovať

Bohatšie Vianoce v chudobnej
rodine

Tradičné a skromné Vianoce podľa
T. Vansovej

Podporená
suma

270,00 €

100,00 €

400,00 €

50 000,00 €

Mesto

Zvolen

Lovinobaňa

Tisovec

Kraj

Anotácia projektu

Banskobystrický

Pani Jana sa rozhodla urobiť krajšie Vianoce mladej
rodine s malým dievčatkom, ktorých finančná situácia nie
je práve najlepšia. Rada by dopomohla tejto rodinke k
tomu, aby si mohli vianočné sviatky užívať naozaj v pokoji
a to tým, že by im nakúpila plienky, detskú výživu,
potraviny na prípravu štedrovečernej večere a hračky pre
ich dcérku Natálku. Vďaka finančnému príspevku by mohla
táto rodina stráviť vianočné sviatky nielen spoločnými
chvíľami lásky a radosti, ale aj hojnosti, ktorá je pre nich
taká výnimočná.

Banskobystrický

Pani Anna je dôchodkyňa, ktorá sa rozhodla pomôcť
chudobnej rodine, ktorá vychováva dve vlastné deti a stará
sa aj o 15 ročného synovca Jakuba, ktorý kvôli svojmu
agresívnemu otcovi prišiel o matku. Zámerom projektu je
nakúpiť potraviny na prípravu štedrovečernej večere a
darovať oblečenie pre deti. Vďaka tejto pomoci by mohla
táto rodina prežiť príjemné Vianoce nielen s úsmevom na
perách, ale aj s radosťou v srdci.

Banskobystrický

Občianske združenie T4 pripravuje spoločné popoludnie
pre chudobné rodiny s deťmi a pre osamelých dôchodcov v
duchu tradície vianočných sviatkov. Tento projekt sa bude
realizovať formou tvorivých vianočných dielní, po ktorých
bude nasledovať kultúrny program a na záver, po
zaspievaní kolied budú rozdávané malé tradičné vianočné
darčeky vyrobené ručne z ovčej vlny.

