Zoznam podporených projektov Zamestnanecký grantový program 2012

Poradové
číslo

1

2

3

Číslo
žiadosti

01-ZGP

02-ZGP

04-ZGP

Predkladateľ

Ľuboš Balužinský

Peter Bennár

Jozef Galica

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Zdravšia mládež, silnejší
pilier našej budúcnosti

Revitalizácia detského
ihriska - Svätý Jur

"Spoločne športujme aj
oddychujme"

Podporená
suma

700,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Gymnastické centrum
Bratislava
Wolkrova, Bratislava

800,00 € Miesto pre život OZ

Základná škola
900,00 € Okružná, Banská
Bystrica

Svätý Jur

Banská Bystrica

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Prostredie, v ktorom vyrastá naša mládež, je veľkou nástrahou
na zlý vývoj. Neustále sa zvyšuje percento drogovo závislých,
kriminalita, obezita, zhoršuje sa odolnosť voči ochoreniam.
Projekt Zdravšia mládež, silnejší pilier našej budúcnosti je
zameraný na nákup vybavenia gymnastickej telocvične.
Nákupom ďalšieho gymnastického náradia, žineniek, molitanu a
ďalších pomôcok a aktívnou pomocou prispejeme k zlepšeniu
tréningového procesu, bezpečnosti pri športovaní a uľahčime
výučbu a prácu trénerov v rámci existujúcej gymnastickej haly.
Vyčistením prostredia v hale a blízkom okolí prispejeme k
ozdraveniu celkového prostredia a atmosféry v danej lokalite.
Našou snahou je vychovať zdravých, slušných, cieľavedomých a
priebojných ľudí, ktorí nás môžu reprezentovať v akejkoľvek
profesii po celý život.

spolupráca s iným
subjektom

Cieľom projektu Revitalizácia detského ihriska - Svätý Jur je
oprava a obnova existujúceho detského ihriska a vytvorenie
bezpečnej a príjemnej oázy pre hry detí z „Jurského parku“, ale
aj blízkeho okolia, ako aj stretávanie sa mamičiek a ich detí.
Ihrisko počas trojročného používania bez správcu a údržby
značne nahlodal zub času a preto sme sa rozhodli riešiť
komplexne problém tohto ihriska týmto projektom. Ihrisko bude
postupne rozobraté, odstránené budú poškodené prvky, zeleň i
lavičky i starý povrch - makadam. Priestor bude odburinený,
oplotený, budú vytýčené hracie prvky, pergoly a osadený nový
povrch - dunajský štrk. V prvej fáze budú tiež zakomponované
nové lavičky a stolík v priestore budúcej pergoly. Druhá fáza
projektu zahŕňa zhotovenie a osadenie pergoly, výsadbu
stromov, inštaláciu vstupnej brány a nakoniec osadenie tabule s
prevádzkovým poriadkom.

spolupráca s iným
subjektom

Areál základnej školy Narnia má veľkú plochu, ktorá nie je
dostatočne využitá na športové vyžitie detí. Voľné plochy sú
z väčšej časti prázdne, pred budovami alebo v ich okolí nie je
vytvorená žiadna oddychová zóna, chýbajú lavičky. Cieľom
projektu Spoločne športujme aj oddychujme je preto vytvorenie
možností na oddychové a športové využitie školského areálu pre
deti. V areáli chcú predkladatelia vybudovať streetballové ihrisko
s jedným košom a súčasne vytvoriť malú oddychovú zónu s
lavičkami pred budovou školy pre deti, ako aj ich rodičov a
príbuzných. Tento projekt je súčasťou komplexnej obnovy areálu
a rozšírenia jeho využiteľnosti, z ktorého budú profitovať tak žiaci
s rodinami, ako aj širšia verejnosť.

Zoznam podporených projektov Zamestnanecký grantový program 2012

Poradové
číslo

4

5

6

Číslo
žiadosti

05-ZGP

09-ZGP

10-ZGP

Predkladateľ

Rastislav Beňo

Ing. Jakub Mareček

Zuzana Kubincová

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Pomôžte nám pomáhať

PARK SESSION 2012

Pohybom ku zdraviu revitalizácia školského dvora

Podporená
suma

700,00 €

1 000,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Slovenský červený
Bratislava
kríž, Mesto Bratislava

Freestyle klub
Slovakia

Rodičovské
združenie pri
700,00 €
Materskej škole
Kríkova, Bratislava

Bratislava

Bratislava

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Dobrovoľní zdravotníci - záchranári sú prevažne mladí ľudia,
ktorí poskytujú na veľkých spoločenských, kultúrnych či
športových akciách prvú pomoc. Predkladateľ projektu Pomôžte
nám pomáhať by chcel podporiť a zvýšiť úroveň a možnosti
poskytovania zdravotnej služby na spoločenských, kultúrnych a
športových podujatiach, šíriť myšlienky prvej pomoci pre
záchranu ľudského života v dobrovoľníckych aktivitách a
vzdelávaní detí a mládeže, poskytnúť zdravotníkom a družstvám
prvej pomoci adekvátne a dôstojné vybavenie, zlepšiť úroveň
poskytovania prvej pomoci dovybavením záchranárskych
družstiev. V rámci projektu bude zlepšené materiálno technické
vybavenie členov Čereného kríže, doplnenie vybavenia
územného spolu červeného kríža a zabezpečené uniformy a
záchranárske vaky pre záchranárov.

spolupráca s iným
subjektom

Zorganizovanie ďalšieho ročníka podujatia Parks-session je
cieľom projektu PARK SESSION 2012 a jeho predkladatelia by
chceli nadviazať na úspechy predošlých štyroch ročníkov a opäť
týmto spôsobom podporiť in-line korčuliarov a slovenskú scénu
extrémnych športov. Takéto podujatia propagujú tieto športy
širokej verejnosti, priťahujú nových záujemcov a zároveň slúžia
ako motivačný faktor pre všetkých športovcov venujúcich sa
adrenalínovým športom. V dnešnej dobe je PARK SESSION
jediná väčšia súťaž, kde sa každoročne ako aj tento rok zídu
korčuliari z celého Slovenska, aby ukázali svoje umenie a
porovnali si sily v rôznych disciplínach. Pripravené sú 3-4
disciplíny ,tj. street (jazda v skateparku), hight jump ( skok do
výšky ), best trik ( najlepší trik na vybranej prekážke ), najlepší
jazdec dna.

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Pohybom ku zdraviu - revitalizácia školského dvora je
určený predovšetkým deťom navštevujúcim materskú školu
Kríková, ich súrodencom a rodičom. Hlavným cieľom je
vytvorenie bezpečného a príjemného miesta na relax a hru na
školskom dvore pre deti a rozšírenie edukačných aktivít
pohybového charakteru na exteriér – pobyt vonku, hry vonku,
ekohry. Zrevitalizovaný školský dvor zabezpečí vedomie
o potrebe aktívnej pohybovej činnosti detí, čím sa formuje ich
osobnosť a zároveň preventívne pôsobí proti nástrahám
spoločnosti. Deti budú môcť rozvíjať svoju telesnú zdatnosť,
pohybové schopnosti a zručnosti. Projekt zahŕňa odstránenie
kovových konštrukcií detských preliezok, zakúpenie vhodnej
drevenej zostavy, osadenie lavičiek, tabúľ na kreslenie a obnovu
pieskoviska, obnovu náteru oplotenia a zahájenie aktivít na
novom dvore.
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Poradové
číslo

7

8

9

Číslo
žiadosti

12-ZGP

13-ZGP

14-ZGP

Predkladateľ

František Tóth

Anna Žiaková

Rastislav Zdechovan

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Všetko pre radosť a pestrý
život detí

Lakros do škôl

Žime zdravo

Podporená
suma

1 000,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Materská škola ul.
Mišíka, Prievidza

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Prievidza

Základná škola
internátna pre žiakov
s narušenou
800,00 €
Bratislava
komunikačnou
schopnosťou,
Bratislava

700,00 € MŠ J. Cikkera

Sliač

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Všetko pre radosť a pestrý život detí je zameraný na
revitalizáciu školského dvora Materskej školy na Ulici M. Mišíka v
Prievidzi. Trávnatá plocha má slúžiť deťom ako zóna zábavy a
aktívneho oddychu. Aj napriek snahe a úsiliu zamestnancov MŠ
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov je dvor síce čistý a
udržiavaný, ale vzhľadom na požiadavky dnešnej doby a rodičov
je nemoderný a neatraktívny. Doteraz je vybavený starými
kovovými preliezkami, ktoré nespĺňajú súčasné normy. Cieľom je
vybudovať pre deti bezpečnú a atraktívnu zónu zábavy a
aktívneho oddychu, osadiť novú hraciu zónu, obnoviť drevené
hracie prvky, skrášliť a spríjemniť prostredie školského dvora a
zvýšiť atraktivitu materskej školy z pohľadu rodičov a detí.

spolupráca s iným
subjektom

Po vydarenom projekte, kde Bratislava Bats postavila tím Bats
Lacrosse, ktorý vyhral 1. ročník Európskej lakrosovej ligy, prišiel
Bratislava Bats s projektom „Lakros do škôl“. Zámerom projektu
Lakros do škôl je rozvoj lakrosu na Slovensku a vrátenie detí k
športovým aktivitám. Lakros chcú predkladatelia rozšíriť na
základné a stredné školy a zabezpečiť rovnako rýchly rozvoj
tohto športu ako pri florbale. Obsahom projektu je rozšírenie
výbavy na tento šport pre ZŠ internátnu pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou, kde tréningy odštartovali už v
septembri minulého roka. To znamená nákup výstroje pre
brankárov, nákup potrebných chráničov, lôpt a ďalších sád
lakrosiek. Takto budú môcť tréningy navštevovať aj deti mimo
spomínanú ZŠ, aktivity klubu sa rozšíria.

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Žime zdravo si si kladie za cieľ revitalizáciu školskej
záhrady. Je potrebné doplniť nové hrové prvky pre deti, obnoviť
nátery na starých preliezkach, náter dopravného ihriska,
zakúpenie a modernizácia športového náradia a náčinia
v interiéri a exteriéri MŠ. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať u
detí predškolského veku v predprimárnom vzdelávaní základné
hodnoty života ako tolerantnosť, humanizmus, zmysel pre čestné
športové zápolenie i prostredníctvom pohybových aktivít
prirodzene bojovať proti obezite. Projekt obsahuje variabilné
aktivity, pohybové súťaže, pravidelné zdravotné cvičenia, ale aj
zábavné pohybové hry a hry s dopravnou tematikou. Posilní sa
tímová spolupráca a rešpektovanie iných. Prostredníctvom
týchto aktivít sa rozvíjajú psychomotorické, osobnostné a
sociálne kompetencie účastníkov. Okrem aktivít v interiéri
zameraných na správne držanie tela, ide aj o pohybové aktivity
na čerstvom vzduchu, ktoré umožnia zážitkové učenie.
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Poradové
číslo

10

11

12

Číslo
žiadosti

16-ZGP

19-ZGP

20-ZGP

Predkladateľ

Richard Tuček

Igor Hovorka

Mgr. Marek Chovanec

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Chalani, kopnite si!

Budovanie prístupového
chodníka na hrad Revište,
2.časť

"Pomôžme deťom s
poruchami učenia učiť sa v
modernej učebni"

Podporená
suma

Spolupracujúca
organizácia

800,00 € Obec Dolná Mičiná

Združenie na
700,00 € záchranu hradu
Revište Modra

1 000,00 € Základná škola

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Dolná Mičiná

Revištské
Podzámčie,
Žarnovica

Bratislava

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Pri obci je futbalové ihrisko, ale aj iné plochy, kde si deti, najmä
chlapci, „idú zakopať“. Keďže ihrisko je mimo obce, často hrajú
futbal pri obecnom úrade. Keďže však brány robia len z tehál,
kameňov a na zem hodených búnd, lopta po strelení gólu lieta
kade-tade, a občas aj niečo poničí. Aby neboli všetky steny
verejných budov opečiatkované ich loptami, rozhodla sa obec
znovuobnoviť futbalové ihrisko. Projekt Chalani, kopnite si!
svojim rozsahom pokryje náklady na výrobu futbalových brán,
skutočných brán, aké používajú žiacke kategórie. Cieľom je
podporiť športovanie detí a trávenie voľného času vonku,
aktívnym pohybom, najlepšie zábavnou formou. Navyše si občas
idú „zakopať“ aj otcovia a mamy. Takže ďalším z cieľov je
podporiť stretávanie sa rodín.

spolupráca s iným
subjektom

NKP had Revište v katastri mesta Žarnovica je v súčasnosti
veľmi ťažko dostupný, chodník je ťažko prechodný pre osoby,
nie je možné do areálu vyviezť žiadnu techniku ani materiál
nevyhnutný na jeho rekonštrukciu. Celková dĺžka chodníka je asi
400 metrov. Projekt Budovanie prístupového chodníka na hrad
Revište, 2.časť rieši tento problém návrhom na rozšírenie
chodníka na 2-2,5 metra zasekaním do svahu s pozvoľným
stúpaním k hradu. Po vytýčení chodníka budú zorganizované 4
brigády s účasťou 20 dobrovoľníkov, ktorí budú chodník
upravovať ručným náradím, čakanmi, lopatami, hrabľami.
Vrchnú vrstvu spevnia drveným kameňom, ktorý bude fúrikmi
rozvezený po celom chodníku. Pri príjazdovej asfaltovej ceste
bude vybudovaná spevnená oddychová plocha s lavičkami a
umiestnená informačná tabuľa o histórii hradu Revište.

spolupráca s iným
subjektom

Prostredníctvom projektu Pomôžme deťom s poruchami učenia
učiť sa v modernej učebni chcú predkladatelia pomôcť deťom s
vývinovými poruchami učenia učiť sa v zmodernizovanej učebni.
Deti s poruchami učenia musia duševne veľmi ťažko a tvrdo
pracovať. Takúto námahu musia vynaložiť na to, aby prekonali
svoj hendikep. Preto im prácu treba všetkými dostupnými
prostriedkami zjednodušiť a uľahčiť. Vzhľadom na obrovské
množstvo bariér, ktoré musia prekonať, treba voliť iné ako
klasické formy výučby. Jednou z moderných foriem vyučovania
je práca s interaktívnou tabuľou, v príjemnou prostredí učebne, s
vhodným pracovným osvetlením, ktoré chcú predkladatelia práve
týmto projektom zabezpečiť.
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Poradové
číslo

13

14

15

Číslo
žiadosti

22-ZGP

23-ZGP

24-ZGP

Predkladateľ

Ing. Ľuba Trenčanová

Radoslav Kohuťár

Andrej Krátky

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Záhradný domček

Detské ihrisko plné zábavy

Detský park v MŠ

Podporená
suma

1 000,00 €

800,00 €

700,00 €

Spolupracujúca
organizácia

MŠ Filipa Neriho
Bratislava

MŠ Damborského,
Bratislava

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Bratislava

Bratislava

Združenie rodičovskej
Kúty
rady pri MŠ v Kútoch

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Prevádzka cirkevnej materskej školy v Lamači je sťažená
nedostatkom priestorov, chýba jej priestor na odkladanie hračiek
a pomôcok na školský dvor (bicykle, odrážadlá, kočiare pre
bábiky, hračky do piesku, detské záhradné náradie a podobne).
Tie sa momentálne skladujú v malej vstupnej chodbe alebo vo
vyhradenom priestore na šatne. Predkladateľka projektu
Záhradný domček by chcela riešiť túto situáciu postavením
priestoru na odkladanie vecí, ktoré deti používajú počas pobytu
vonku. Projekt sú ochotní podporiť dobrovoľníckou prácou aj
ostatní rodičia detí z MŠ a tiež jej zamestnanci. Tá bude zahŕňať
výber domčeka, úpravu terénu, nákup a dovoz materiálu na
základnú dosku a jej vybudovanie, vybudovanie políc, lakovanie
domčeka, presťahovanie hračiek do domčeka a konečné
skrášlenie uvoľnených priestorov samotnými deťmi.

spolupráca s iným
subjektom

Projektom Detské ihrisko plné zábavy chcú predkladatelia
doplniť hracími prvkami vonkajší priestor pre deti na hranie, ktorý
bude vyhovovať európskym štandardom a bezpečnosti detí.
Plocha, kde bolo pieskovisko, je pre deti nevhodná, nakoľko po
neodbornom a neúplnom odstránení betónových častí zostal
terén nerovný. Dobrovoľníci už začali s úpravou a rekonštrukciou
terénu. Obsahom projektu je teda rekonštrukcia terénu, dovoz
zeminy, nákup a osadenie hojdačiek, oprava náteru oplotenia a
vybudovanie malého futbalového ihriska pre športové a herné
aktivity detí počas celého roka. Vyvrcholením prác budú
otváracie športové hry na novom ihrisku a poďakovaním
všetkým dobrovoľníkom.

spolupráca s iným
subjektom

Združenie rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch začína s realizáciou
projektu Detský park v MŠ , ktorý sa týka najmä zveľaďovania
a rekonštrukcie exteriéru v areáli Materskej školy v Kútoch.
Projekt je zameraný na bezpečnosť a zábavu detí navštevujúcich
materskú školu, z dôvodu nevyhovujúcich podmienok
(opotrebované a poškodené hracie prvky). Hlavnou súčasťou
projektu je vybudovanie zábavného a oddychového parku, t.j
detské preliezky; bezpečné zakryté pieskoviská, pružinové
hojdačky, kolotoč, drevený vláčik, lavičky i výsadba zelene.
Návrh projektu vychádza hlavne z iniciatívy rodičov, detí,
učiteľov, ktorí prispejú spolu s miestnymi podnikateľmi k jeho
realizácii dobrovoľnou prácou.
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Poradové
číslo

16

17

18

Číslo
žiadosti

27-ZGP

28-ZGP

29-ZGP

Predkladateľ

Rastislav Trabalík

Mgr. Marcela Králiková

Jozef Koža

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Zriadenie internetovej
čitárne v obci Likavka

Revitalizácia - tenisový klub
Harmónia

Stroj Času

Podporená
suma

Spolupracujúca
organizácia

1 000,00 € Obec Likavka

1 000,00 € Klub Harmónia

1 000,00 €

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Obec Likavka

Modra

DSS a ZPB Merema
Modra
Modra

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Obecná knižnica v Likavke je jednou z najstarších a do počtu
aktívnych čitateľov i najväčších obecných knižníc na severe
Slovenska a v súčasnosti ju navštevuje viac ako 250
pravidelných čitateľov. Zámerom projektu Zriadenie internetovej
čitárne v obci Likavka je vytvoriť v knižnici zónu s internetovým
pripojením, vybaviť ju nábytkom a počítačom s príslušenstvom.
Zriadenie čitárne v knižnici zlepší jej celkovú úroveň, rozšíri
možnosti prístupu k tomuto médiu pre sociálne slabších a
nezamestnaných. Pomôže pri hľadaní práce, dôchodcom pri
rozširovaní všeobecného vedomostného prehľadu a deťom pri
štúdiu a získavaní základných informácií pre vzdelanie a
osobnostný rast.

spolupráca s iným
subjektom

Areál tenisových kurtov v Modre Harmónii nie je už v technicky
vyhovujúcom stave pre komfortnú hru tenisu. V rámci projektu
Revitalizácia - tenisový klub Harmónia sa považuje za
nevyhnutné vyčistiť pozemok od náletových rastlín a stromov,
demontovať staré a osadiť nové oplotenie a príslušnú
konštrukciu okolo kurtov, spevniť okolie kurtov, vybudovať
chodník - bezbariérovú komunikáciu a tým otvoriť areál pre
širšiu verejnosť, nakoľko samotný pozemok je mestský a táto
lokalita prináša presne to, pre čo Harmónia vznikla – letovisko
pre oddych a šport. Predkladatelia veria, že areál sa stane
miestom, kde všetky vekové kategórie občanov, návštevníkov
mesta, mládež a deti, telesne a duševné postihnuté deti nájdu
miesto na oddych, šport a príjemnú relaxáciu.

spolupráca s iným
subjektom

Divadelné prestavenie Stroj času je zamerané na začlenenie
mentálne postihnutých občanov do spoločnosti. Vďaka tomuto
divadelnému predstaveniu môžu klienti DSS Merema cestovať
po celom Slovensku a môžu sa začleňovať do spoločnosti cez
divadelné umenie. Je to priestor, v ktorom sa cítia bezpečne a
zároveň spoznávajú nových ľudí. Cieľom tohto projektu je, aby
spoločnosť zažila znevýhodnených občanov aj v inom svetle ako
doteraz sa prezentovali. V klientoch DSS Merema je obrovský
potenciál a cez divadlo môže uzrieť svetlo sveta. Projekt zahŕňa
napísanie scenára k predstaveniu Stroj času, zrealizovanie
scény do divadelného predstavenia, vytvorenie hudobného
podkladu do predstavenia, pravidelné skúšky s klientmi,
vytvorenie propagačného materiálu, aby verejnosť o divadelnom
predstavení vedela, generálkové skúšky v DK Modra, slávnostnú
premiéru
a reprízované predstavenia po celom Slovensku
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Poradové
číslo
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20

Číslo
žiadosti

30-ZGP

31-ZGP

Predkladateľ

Martina Kurincová

Peter Hamza

Názov projektu

Na kolesách proti rakovine

Archeológia - cesta k
odkazu našich predkov

Podporená
suma

Spolupracujúca
organizácia

800,00 € Obec Smolenice

600,00 €

Združenie
kresťanských
spoločenstiev
mládeže SNV

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Smolenice

Katarínka, Dechtice

Spôsob
predloženia
projektu

spolupráca s iným
subjektom

spolupráca s iným
subjektom

Anotácia
Obec Smolenice organizuje tento rok už ôsmy ročník
benefičného koncertu Na kolesách proti rakovine , v areáli pod
Smolenickým zámkom. Benefičný koncert organizuje obec
v spolupráci s Nadáciou výskumu rakoviny a Slovenským
paralympijskym výborom. Výnos z akcie pôjde na výskum
a liečbu rakoviny a pomôcky pre ľudí s rakovinou.
Prostredníctvom rovnomenného projektu chce predkladateľka
zabezpečiť nákup a potlač tričiek pre organizačný tím,
pretekárov a takisto pre sponzorov projektu, ktorí budú
zúčastnení a pomocou týchto tričiek ešte viac spropagovať
podujatie aj počas roka, kedy budú obdarovaní tričká nosiť.
Cieľom projektu je teda pomôcť organizátorom akcie s jej
financovaním a medializáciou.
Cieľom projektu Archeológia - cesta k odkazu našich predkov je
nadviazať na archeologický výskum gotickej kaplnky v lokalite
Katarínka z minulých rokov a získať nové poznatky a súvislosti
spojené s históriu tohto miesta, pokračovať v systematickom
zozbieravaní faktov a súvislostí o pracovných technológiách a o
histórií tohto miesta, uchovať odkaz našich predkov aj pre
budúce generácie, prehĺbiť vzťah mladých ľudí k prírode, k
manuálnej práci - archeológií, ku kultúrnemu dedičstvu a k
histórii našich predkov.
osobnostný rozvoj, ukázať mladým nové hodnoty, pozvať ich do
spoločenstva, v ktorom k zábave nepotrebujú alkohol, mobil,
počítač, či televízor. Hlavnými letnými aktivitami na naplnenie
cieľov projektu bude šesť turnusov - táborov, pre dobrovoľníkov
od 17 rokov, ktorých súčasťou bude archeologický výskum pod
vedením odborníka.

21

32-ZGP

Dušan Hozlár

Zamestnanecký grantový program 2012

Farbičkový svet

Občianske združenie
322,00 € Materské centrum
Šurany
Detský sen

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Farbičkový svet je zameraný na skultivovanie priestoru
Materského centra Detský sen v Šuranoch. Mamičky s deťmi sa
v súčasnosti stretávajú v budove bývalej základnej školy.
Projekt má pomôcť ku kvalitatívnej premene tohto priestoru.
Chce prehĺbiť estetický rozmer triedy (farebný koberec a doplnky
s detskými motívmi), ale aj zabezpečiť jeho praktickosť
a hygienické požiadavky (prebaľovací pult). Projekt chce
spomínaný priestor rozjasniť maľovaním farebných obrázkov
výtvarne zdatnými mamičkami a vytvoriť v ňom pre mamičky
s deťmi atmosféru pohody a hravého domova. Skvalitnením
priestoru a vybavenia chce materské centrum Detský sen
prilákať i ďalšie mamičky zo Šurian a okolia. Súčasťou projektu
je propagácia Materského centra Detský sen vytvorením profilu
centra na sociálnych sieťach.
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Poradové
číslo

22

23

Číslo
žiadosti

34-ZGP

35-ZGP

Predkladateľ

Roman Lajstrík

Ing. Marián Marček

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Pohybom ku zdraviu

Minibodka v Hošticiach

Podporená
suma

450,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Materská škola v
Tomášove

Detská humanitárna
431,00 € organizácia
Slovensko

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Tomášov

Hoštice

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Zámerom projektu Pohybom ku zdraviu je obnoviť a
zmodernizovať deťom zo slovenskej a maďarskej MŠ detské
ihrisko, ktoré bude spĺňať základné bezpečnostné kritériá
odstránením nefunkčných a nebezpečných preliezok a ich
nahradením novými pružinovými hojdačkami, opravou drevených
sedacích častí preliezok a novým náterom pôvodných hracích
prvkov ihriska. Cieľovými požiadavkami, ktoré má dosiahnuť
dieťa predškolského veku je, aby získalo predprimárne
vzdelanie. Do neho patrí aj zvládnutie perceptálno - motorickej
oblasti, ktorú si deti rozvíjajú rôznymi druhmi pohybov,
športovými aktivitami a pohybovými činnosťami. Pobytom vonku
sa otužujú vzduchom, slnkom a vetrom. Zároveň si vytvárajú
pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Deti budú vďaka
realizácii projektu tráviť čas na dvore materskej školy bezpečne,
zmysluplne a v estetickejšom prostredí.

spolupráca s iným
subjektom

Pobyt v krásnej dedinke Hoštice v Čechách pre deti zo sociálne
slabých rodín, detí týraných, zanedbávaných a zaostalých vo
forme spoločného tábora, spoločných aktivít, zážitkov, besied,
vzdelávania, terapií a tvorivých dielní je zámerom projektu
Minibodka v Hošticiach . Tábor bude obohatený o rôzne akcie a
aktivity, ako je hipoterapia na okolitých farmách, enviro terapie v
prírode, terapia hudbou, besedy, vzdelávanie, ateliéry, tvorivé
dielne, športové hry a podobne. Cieľom projektu je touto formou
týchto aktivít získať sebadôveru detí, úctu k sebe, pozitívne
správanie sa k spoločnosti, dôveru v ľudí a k svojmu okoliu,
osvojenie si pre nás bežných návykov, hygienických či
sociálnych. Po ukončení projektu chcú predkladatelia s deťmi
pracovať v horizonte 5 rokov, počas ktorých by radi začlenili deti
do nového pozitívneho podnetného prostredia.
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Poradové
číslo

24

25

Číslo
žiadosti

37-ZGP

38-ZGP

Predkladateľ

Martin Maštalír

Rudolf Tesár

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Multisenzorická miestnosť
Snozelen

Štvorlístok II - Lesinkovia

Podporená
suma

1 000,00 €

500,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Špeciálna základná
škola internátna V.
Trenčín
Predmerského,Trenčí
n

Materská škola
Hlohovec

Hohovec

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Predmetom projektu Multisenzorická miestnosť Snoezelen je
vytvorenie zmiešaného multisenzorického prostredia, ktorého
koncept je založený na poznaní, že svet okolo nás je mixom
svetiel, zvukov, vôní, chutí a dotykov, ktoré vnímame
prostredníctvom zmyslových receptorov pomocou metódy
snoezelen. Miestnosť bude vybavená senzomotorickými
pomôckami, ako sú bublinkové valce, aromaterapeutický
komplet, hmatový box, vodná hudobná posteľ a podobne.
Snoezelen sa využíva u ľudí s postihnutím – mentálnym,
fyzickým alebo kombinovaným, u ľudí s poruchami autistického
spektra, so psychickými poruchami, s poruchami správania.
Metóda Snoezelen umožňuje harmonickú kombináciu
zmyslových podnetov. Ľudia s mentálnym postihnutím
a autizmom vnímajú vestibulárne, taktilné a proprioceptívne
stimuly a zároveň cítia vône, vnímajú kontrastné vizuálne
stimuly, počúvajú hudbu a rôzne zvukové efekty.

spolupráca s iným
subjektom

Rozvíjať environmentálne cítenie nielen u detí, ale i u rodičov
chcú predkladatelia projektu Štvorlístok II - Lesinkovia a
prostredníctvom projektu tiež zvýšiť a skvalitniť vzájomnú
spoluprácu s rodičmi a tým prispievať k ekologickému a
environmentálnemu pôsobeniu na deti, nielen zo strany
personálu MŠ, ale i zo strany rodičov. Hlavnými aktivitami
revitalizácie školského dvora bude montáž a maľovanie
záhradnej tabule Piškvorky a drevených lavičiek, výsadba
zelene, stromov a kríkov, hry na stanovištiach detí s rodičmi a
personálom MŠ, zhotovenie kŕmidiel pre vtákov a ich spoločné
rozvešanie na stromy na školskom dvore. Okrem samotného
skrášlenia dvora bude prirodzenou súčasťou uvedených
spoločných aktivít aj zblíženie rodičov, detí a personálu MŠ.
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Poradové
číslo

26

27

28

Číslo
žiadosti

41-ZGP

42-ZGP

43-ZGP

Predkladateľ

Mária Baloghová

Tomáš Mikuš

Mgr. Alexandra
Opiňárová

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Rozvoj zručností
mládežníckych
dobrovoľníkov

Propagácia projektu
TrashOut mestách a
obciach

"Všetci za jedného, jeden za
všetkých!"

Podporená
suma

700,00 €

Spolupracujúca
organizácia

Mládežnícka
organizácia Plusko

480,00 € TrashOut Žilina

550,00 € Outdoor Institute

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

Lipnice nad Sázavou spolupráca s iným
a neskôr Bratislava subjektom

Projekt Rozvoj zručností mládežníckych dobrovoľníkov je
zameraný na precvičenie a rozvoj zručností a vedomostí
dobrovoľníkov, ktorí sa venujú práci s mládežou (všeobecne,
ako aj špecifickým skupinám, mládeži s fyzickým
znevýhodnením, či špeciálne študentom na gymnáziách).
Cieľom je, aby ich dobrovoľné úsilie bolo čo najefektívnejšie. Ide
o rozvoj zručností, potrebných pri realizácii dobrovoľníckych
aktivít so zameraním na zážitkovú pedagogiku (tvorba
dramaturgie programu, postupy a metódy zážitkovej
pedagogiky), teda o definovanie potrieb a cieľov pri práci
s mládežou, uvedomenie si rizík, zapojenie netradičných techník
ako sú aktivity na vode a na skalách, použitie nízkych lanových
prekážok a nevyhnutné školenie prvej pomoci. Všetko bude
prebiehať prostredníctvom vlastného prežívania, workshopov,
praktických ukážok a cvičení. Tréning bude ukončený rozborom
a zdieľaním metodológie samotného tréningu a zhodnotením.
Takto cez rozvoj dobrovoľníkov je snaha prispieť k rozvoju
mládeže.

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Propagácia projektu TrashOut v mestách a obciach
pomôže posunúť projekt TrashOut do roviny intenzívnejšieho
prepojenia na samotné obce a mestá. Predkladatelia chcú dať
do povedomia problém nelegálnych skládok, ktorý si obyvatelia
spôsobujú sami. Cieľom projektu bude vytvoriť nástroj, pomocou
ktorého budú môcť mestá a obce komunikovať s občanmi
aktuálny stav skládok v ich okolí. Aktuálne je vyvinutá aplikácia
TrashOut pre platformu iPhone a Android, jej skúšobná
prevádzka však odhalila niektoré nedostatky. Zámerom je teda
dokončenie vývoja platformy, aktívne oslovovanie miest a obcí s
cieľom zapojiť ich do projektu a výroba a distribúcia
propagačných materiálov.

spolupráca s iným
subjektom

Všetci za jedného, jeden za všetkých je projekt, ktorým chcú
predkladatelia outdoorovými a teambildingovými aktivitami s
využitím netradičných atraktívnych pomôcok a lezeckej steny
vytvárať a upevňovať novovzniknuté kamarátstva spolužiakov.
Je určený pre stredoškolskú mládež, konkrétne pre študentov 1.
ročníkov stredných škôl, ktorí sa stretli v jednej triede väčšinou
prvý krát. Cieľom projektu je vytvoriť z triedy jeden tím a tak im
uľahčiť vstup do „neznáma“ (nová škola, nová trieda, noví
učitelia, noví spolužiaci). Jednotlivými aktivitami a neformálnym
vzdelávaním chceme podporovať zmysluplné trávenie voľného
času mládeže. Podujatia budú realizované atraktívnou,
zábavnou a hravou formou s dôrazom na tímovosť a fair play.

Žilina

Banská Bystrica
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Poradové
číslo

29

30

31

Číslo
žiadosti

44-ZGP

45-ZGP

47-ZGP

Predkladateľ

Ing. Prekopová Dana,
MBA

Robert Pernička

Vladimír Šujan

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Žilinský literárny festival
9.ročník

Záhorácky folklór s detskou
ľudovou hudbou Leváranek

Deň otvorených dverí na
Katarínke

Podporená
suma

Spolupracujúca
organizácia

800,00 € Nadácia POLIS

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Žilina

Detský folklórny
850,00 € súbor Leváranek, OZ Veľké leváre
Priatelia Leváranku

Združenie
kresťanských
600,00 €
spoločenstiev
mládeže SNV

Katarínka, Dechtice

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Projekt Žilinský literárny festival (9. ročník) podporí realizáciu
rovnomenného medzinárodného festivalu literatúry a umenia
s ponukou viacerých kultúrnych podujatí (tvorivé dielne,
happeningy, dialógy, stretnutia s renomovanými spisovateľmi a
osobnosťami kultúry a filozofie, čítačky, súťaže, prezentácia
literárnych klubov a tvorby žilinských básnikov a prozaikov,
divadelné predstavenia, koncerty, výstavy). Programov festivalu
sa zúčastňujú žilinské základné a stredné školy, programy
festivalu sa uskutočňujú v kultúrnych inštitúciách,
v kníhkupectve, či v uliciach mesta. Cieľom festivalu je podnietiť
tvorivosť a vytvoriť priestor pre dialóg slovenských i zahraničných
umelcov, básnikov a spisovateľov najmä so žiakmi a študentmi
žilinských škôl.

spolupráca s iným
subjektom

Záhorácky folklór s detskou ľudovou hudbou Leváranek je
projekt, ktorý pomôže Detskému folklórnemu súboru Leváranek
pri nákupe nových hudobných nástrojov. Detský folklórny súbor
Leváranek pôsobí od roku 2003 a v roku 2009 založil súbor aj
detskú ľudovú hudbu, ktorej súčasťou sú momentálne husle,
flauta, altová flauta a cimbal. Ďalej súbor disponuje rôznymi
hrkálkami, bubienkami, paličkami a činelmi. Väčšina nástrojov
bola zakúpená za podpory obce Veľké Leváre alebo rodičov.
Niektoré nástroje ako napríklad ozembuchy vyrobili šikovní
rodičia sami. Súbor by rád rozšíril svoju „muziku“ o ďalšie
nástroje (husle, akordeón, kontrabas, flauta a podobne). Tieto
položky sú však veľmi drahé a pre rodičov nadaných detí často
nad finančné možnosti a preto budú financované
prostredníctvom tohto projektu.

spolupráca s iným
subjektom

V rámci projektu Deň otvorených dverí na Katarínke chcú
predkladatelia v lokalite Katarínka zrealizovať osadenie
informačných tabúľ, ktoré priblížia podrobnosti o histórii tohto
výnimočného miesta, a tiež budú informovať o prácach
dobrovoľníkov na konzervácii Katarínky, ktoré prebiehajú už od
roku 1995. Zároveň chcú obnoviť aj staré tabule, ktoré časom
veľmi vybledli a niektoré už sú celkom nečitateľné, alebo zničené
vandalmi. V rámci ukážky tradičných remesiel bude zrealizované
množstvo historických cechov, ktoré sú pre návštevníkom
zaujímavým pohľadom do života našich predkov. Jedným z nich
je napríklad ukážka ručného tesania dubových trámov. Súčasťou
projektu je tiež divadlo a informačné sprevádzanie po areáli
Katarínky. Každoročne na Deň otvorených dverí na Katarínke sa
pre návštevníkov podáva guláš, ktorý mladí dobrovoľníci
tradične pripravujú pod holým nebom, a ktorý chcú
predkladatelia taktiež zabezpečiť aj tento rok.
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Poradové
číslo

32

33

34

Číslo
žiadosti

49-ZGP

50-ZGP

51-ZGP

Predkladateľ

Zuzana Kaufmanová

Ing. Matúš Rojko

Gabriel Klátik

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

"Darujem deťom pohyb"

Indiáni deťom

Chráňme si tmu!

Podporená
suma

500,00 €

500,00 €

Spolupracujúca
organizácia

MŠ Magurská,
Banská Bystrica

OZ Pine Ridge
Krupina

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Banská Bystrica

Krupina

Slovenský zväz
astronómov amatérov
RS, Sekcia ochrany
pred svetelným
Národný park
970,00 €
znečistením, SAS pri Poloniny
SAV, Astronomický
ústav SAV T.
Lomnica, Obec Zboj

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Zámerom projektu Darujme deťom pohyb je vytvoriť pre deti
v areáli materskej školy v Banskej Bystrici podmienky pre ich
zdravý telesný aj duševný vývin. Detské ihrisko, ktoré je
súčasťou areálu je v súčasnosti v neprijateľnom stave a
nedokáže dostatočne rozvíjať psychomotorické schopnosti detí
navštevujúcich predškolské zariadenie. V areáli sa v súčasnosti
nachádzajú 2 nekryté pieskoviská a domček na hranie v
nevyhovujúcom stave a lavičky. Realizáciou projektu chcú
predkladatelia umiestniť v areáli materskej školy certifikované
herné prvky, vyrobiť a osadiť drevené herné prvky a komponenty
a sanovať starý domček na hranie. Vybudovanie jednotlivých
drevených zostáv bude motivovať deti navštevujúce materskú
školu a deti navštevujúce krúžky v súkromnej umeleckej školy a
rodičov k zmysluplnému tráveniu voľného času.

spolupráca s iným
subjektom

Pine Ringe je občianske združenie, ktoré sa snaží aktívnou
formou priblížiť život severoamerických indiánov deťom a
mládeži. Svojou činnsoťou vťahuje deti do doby
severoamerických indiánov a to využívaním dobových replík a
predstavovaním rôznych aspektov indiánskeho života. Z grantu
Nadácie Orange budú môcť členovia združenia zakúpiť materiál
na zhotovenie nástrojov, indiánskeho odevu a ďalších pomôcok
používaných počas prezentácii. Následne budú realizované
bezplatné podujatia pre dva vybrané detské domovy a dve
základné školy.

spolupráca s iným
subjektom

Gabriel Klátik v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov
amatérov (SZAA) predkladá projekt poukazujúci na negatívne
dôsledky svetelného znečistenia. Prostredníctvom grantu od
Nadácie Orange chce informovať laickú i odbornú verejnosť o
výnimočne zachovanom nočnom prostredí na území Národného
parku Poloviny a vzdelávať v problematike svetelného
znečistenia a ochrany nočného životného prostredia. V obci
Zboj, ktorá sa nachádza v Parku tmavej oblohy Poloniny, osadia
členovia SZAA dvojjazyčné informačné tabule poukazujúce na
negatívne dôsledky svetelného znečistenia a navigačný stĺp
ukazujúci na chránené miesta tmy vo svete. Pred osadením
tabúl bude pozemok vyčistený v súčinnosti s obcou Zboj.
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Poradové
číslo
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Číslo
žiadosti

53-ZGP

54-ZGP

57-ZGP

58-ZGP

Predkladateľ

Mgr. Richard Fides

Daniel Búlik

Brezinová Ľubica

Michal Cibira

Zamestnanecký grantový program 2012

Názov projektu

Vybudovanie oddychovej
zóny s detským ihriskom

CROSSROADS klub

Seniori v svete moderných
technológií

Záleská divadelná púť 2012 divadelný festival

Podporená
suma

800,00 €

500,00 €

Spolupracujúca
organizácia

OZ Vlna Chorvátsky
Grob

CROSSROADS OZ
Banská Bystrica

Domov seniorov
Lamač, Domov pri
647,00 €
kríži, Domov jesene
života

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Chorvátsky Grob

Banská Bystrica

Bratislava

Občianske združenie
Spirituale,
1 000,00 € Spoločenstvo pre
Zálesie
duchovnú obnovu
obce Zálesie

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

spolupráca s iným
subjektom

Richard Fides ako zástupca aktívnych občanov lokality
"spisovateľské ulice", ktorá združuje štyri ulice v obci Chorvátsky
Grob, spolupracuje na vytvorení oddychovej zóny s detským
ihriskom pre mladé rodiny s deťmi. Obyvatelia získali do daru
pozemok, na ktorom spoločne vybudujú zelený park, detské
ihrisko s pieskoviskom, osadia lavičky a osvetlenie. Na projekte
participujú dobrovoľníci z okolitých ulíc, obyvatelia s odbornou
kvalifikáciou, miesta stavebná firma i obec. Angažovanosť
obyvateľov dokazuje i úspešná realizácia verejnej finančnej
zbierky na účely vybudovania oddychovej zóny.

spolupráca s iným
subjektom

Cieľom projektu Crossroads klub je vytvorenie klubovne pre
mladých ľudí, v ktorej sa budú pravidelne stretávať členovia
gitarového krúžku, dramatického krúžku a spevokolu. Priestor by
mal slúžiť ako miesto na prezentáciu teenegerských kapiel a
premietanie filmov. OZ Crossroads, ktorého zakladajúcim
členom je aj zamestnanec Daniel Búlik, upraví a vybaví priestory
bývalého múzea v Banskej Bystrici tak, aby mohli slúžiť rôznym
mládežníckym aktivitám.

spolupráca s iným
subjektom

Na tému Európskeho roka aktívneho starnutia a
medzigeneračnej solidarity reaguje projekt Seniori v svete
moderných technológií . Seniori z troch bratislavských domovov
seniorov sa budú pod vedením odborníkov vzdelávať v
používaní moderných komunikačných nástrojov. Počas 8
školiacich blokov sa seniori naučia pracovať s mobilným
telefónom a internetom, zorientujú sa v práci s elektronickým
textom a fotografiami a tiež objavia svet sociálnych sietí.
Zamestnankyňa Ľubica Brezinová sa bude na projekte podieľať
ako jeden zo školiacich odborníkov.

spolupráca s iným
subjektom

2.ročník divadelného festivalu "Záleská divadelná púť " je
neformálnou prehliadkou profesionálnych i amatérskych divadiel.
Festival je dielom miestnych divadelných nadšencov z OZ
Siprituale, ktorí si dali za cieľ šíriť divadelnú kultúru a udržiavať
aktívny spoločenský život v obci Zálesie. Festival sa bude konať
v novovybudovanom verejnom parku s miniamfiteátrom v centre
obce a svojím pestrým umeleckým programom osloví široké
spektrum obyvateľov s dôrazom na deti a mládež.
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Poradové
číslo
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40

Číslo
žiadosti

59-ZGP

61-ZGP

Predkladateľ

Radko Štulrajter

Erik Kern

Názov projektu

How-Know

Detské ihrisko

Podporená
suma

1 000,00 €

Mesto/oblasť
realizácie projektu

Občianske združenie
Bratislava
Ynet

Mesto Modra, Revia700,00 € malokarpatská
Modra
komunitná nadácia

30 000 €

Zamestnanecký grantový program 2012

Spolupracujúca
organizácia

Spôsob
predloženia
projektu

Anotácia

projekt predkladá
iný subjekt

How-Know je spoločný projekt študentských organizácii Ynet a
IAESTE Slovakia. Cieľom projektu je poskytnúť študentom
vysokých škôl možnosť zvyšovania úrovne praktických i
teoretických vedomostí nad rámec štandardných učebných
osnov a to prostredníctvom odborných prednášok na témy, ktoré
študentov zaujímajú a sú kľúčové pre ich prax. Projektový tím
How-Know realizuje tento zámer od roku 2008, pričom
prednášky sú vedené špičkovými odborníkmi z popredných
firiem, akademickej a výskumnej pôdy a tretieho sektora. Všetky
prednášky sú pre študentov bezplatné a zaznamenávané
audiovizuálnou technikou formou videí, ktoré sú dostupné na
oficiálnej stránke projektu.

samostatne ako
fyzická osoba

Erik Kern a dobrovoľníci z mesta Modra navrhujú upraviť detské
ihrisko na Vajanského ulici na priestor pre všetky generácie. Zo
starého ihriska by radi vytvorili estetický stánok, ktorý skrášli
prostredie sídliska a to vybudovaním pergoly nad ihriskom.
Pergola ochráni deti pred horúčavami a nepriaznivým počasím a
vytvorí priestor pre odpočinok rodičov i starých rodičov. V
spolupráci s mestom Modra a Malokarpatskou komunitnou
nadáciou Revia sa obyvateľom už podarilo skultivovať priestor
ihriska osadením nových herných prvkov, vyčistením plochy,
opravou lavičiek a postavením gabionových košov.

