Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

1

2

3

4

Číslo
projektu

02-PSB

08-PSB

09-PSB

13-PSB

Predkladateľ

Divadlo bez domova
(DBD)

EFFETA- Stredisko
sv.Františka Saleského

OZ Úspešný ţivot

Inštitút pre odborné
vzdelávanie a
vzdelávanie dospelých

Názov projektu

Zázračné dieťa

Budeme si rozumieť
bez bariér

Naše centrum

Na net Kamoš!

Podporená
suma

Mesto

2 400,00 € Bratislava

2 700,00 € Nitra

2 600,00 € Lučenec

2 500,00 € Košice

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

Divadelný projekt Zázračné dieťa vznikol na motívy knihy, ktorú napísala
herečka Divadla bez domova trpiaca psychiatrickou diagnózou. V
tanečno-pohybovej hre o osude psychicky chorej ţeny, účinkujú herci a
herečky z marginalizovaných skupín obyvateľstva (bezdomovci, telesne
hendikepovaní, dôchodcovia, ľudia so závislosťami a po výkone trestu,
ktorí chcú takto upozorniť širokú verejnosť na ťaţkú sociálnu situáciu
ľudí s psychiatrickou diagnózou. Divadelná hra bude uvedená a
reprízovaná v bratislavskom Štúdiu 12 a na festivale Error.

Nitriansky

Cieľom projektu Budeme si rozumieť bez bariér je optimalizovať
podmienky integrovaného vzdelávania nepočujúcich detí a to
prostredníctvom vytvorenia špecifického slovníka posunkovej zásoby z
oblasti školských posunkov. Slovník odstráni komunikačnú bariéru
medzi učiteľmi a nepočujúcimi ţiakmi. Pri zbieraní slovnej zásoby,
zaznamenávaní do posunkového jazyka a kniţnom spracovaní sa zíde
tím odborníkov zloţený z nepočujúcich lektorov posunkového jazyka,
tlmočníka posunkového jazyka, , pedagogickí odborníci so znalosťou
posunkovej reči a nepočujúci grafický dizajnér. Pred uvedením slovníka
do praxe budú prebiehať aktivity zamerané na individuálnu prácu s
nepočujúcimi deťmi školského a predškolského veku so zameraním na
rozvoj slovnej zásoby zo školských posunkov. Počas jedného mesiaca
sa bude nepočujúcim deťom na nitrianskej integrovanej škole
poskytovať tlmočenie posunkového jazyka, aby si osvojili pouţívanie
novej posunkovej zásoby. Kniţné spracovanie slovníka školských
posunkov bude distribuované do celého Slovenska nepočujúcim deťom,
ich rodičom, učiteľom, návštevníkom kurzov posunkovej reči a
profesionálnym tlmočníkom.

Banskobystrický

Občianske zdruţenie Úspešný život predkladá projekt Naše centrum
zameraný na sekundárnu prevenciu sociálnych problémov detí a
mládeţe ţijúcich v lokalite SPOOL v meste Lučenec, v ktorej ţije veľké
percento rómskej populácie ohrozenej negatívnymi sociálnymi javmi.
Cieľom projektu je zriadenie centra priamo v ohrozenej lokalite, kde
budú môcť deti a mladí ľudia zmysluplne tráviť čas, rozvíjať svoje
zručnosti a naučia sa prevziať zodpovednosť za svoje správanie.
Dobrovoľníci a sociálni pracovníci budú v poobedňajších hodinách
organizovať v centre športové aktivity, diskusie o prevencii drogových
závislostí, fajčení alkoholizme, plánovanom rodičovstve a hospodárení,
tvorivé dielne podľa vkusu detí a hravé vzdelávanie na rozvoj
komunikačných a sociálnych zručností.

Košický

Na net kamoš! je 40 hodinový kurz zameraný na získavanie vedomostí
v oblasti IT a internetovú komunikáciu pre 4 skupiny ţiakov maďarskej
národnosti vo veku 15-19 rokov, ktorí vyrastajú v znevýhodnenom
sociálnom a rodinnom prostredí v Komárne. Cieľom je, aby títo mladí
ľudia zmysluplne strávili voľný čas a uvedomili si nebezpečenstvá
vyplývajúce z uţívania internetu prostredníctvom kurzu, na ktorý by inak
nemali finančné prostriedky. V nadstavbe projektu budú účastníci kurzu
pôsobiť ako dobrovoľníci pri výučbe počítačových zručností seniorov,
čím sa dosiahne zblíţenie dvoch generácii.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

5

6

Číslo
projektu

15-PSB

21-PSB

Predkladateľ

Tradičné ľudové
umelecké remeslá

Slovenská abilympijská
asociácia

Názov projektu

Tradičné umelecké
remeslá

International
Abilympics

Podporená
suma

Mesto

900,00 € Leopoldov

2 700,00 € Bratislava

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Trnavský

Organizácia Tradičné ľudové umelecké remeslá plánuje zrealizovať
kultúrne podujatie v Piešťanoch, na ktorom sa odprezentujú remeselníci
z Poľska, Maďarska, Chorvátska, Číny, Švédska, Česka, Izraela, Srbska
a Slovinska. Priestor dostanú aj telesne postihnutí občania z Chránenej
dielne Slovenska a domovov sociálnych sluţieb v Batizovciach,
Rusovciach a Mossonmagyarvar. Návštevníci sa počas troch dní
zoznámia s 50 druhmi ľudových remesiel, v tvorivých dielňach si budú
môcť remeselnú výrobu sami vyskúšať a vychutnajú si aj kultúrny
program v podaní slovenských a zahraničných folklórnych súborov a
Stráţovského bábkového divadla. Prostredníctvom tohto podujatia
získajú zdravotne znevýhodnení občania moţnosť spropagovať svoje
zručnosti a nájsť potencionálnych záujemcov o výrobky z chránených
dielní.

Bratislavský

Abilympiáda je súťaţná prehliadka pracovných schopností a zručností
zdravotne hendikepovaných ľudí. Projekt International Abilympics má za
cieľ dokázať zdravým ľuďom, ţe zdravotne hendikepovaný človek môţe
byť rovnocenným partnerom pri vykonávaní pracovnej činnosti. Aktivity
projektu sú sústredené na vytvorenie úspešnej slovenskej
reprezentačnej výpravy 20 zdravotne postihnutých občanov na 8.
Celosvetovú abilympiádu, ktorá bude realizovaná v septembri v
juhokórejskom Soule. Slovenskí zástupcovia majú v pláne zúčastniť sa
aj medzinárodného sympózia, ktoré sa bude konať ako súčasť
medzinárodného festivalu zručností.

7

26-PSB

Folklórne zdruţenie
MADOVEC

Tancujme spolu

2 700,00 € Bratislava

Bratislavský

8

30-PSB

"Kreatív" Zariadenie
sociálnych sluţieb
Klasov

" BOCCII ZDAR"

1 300,00 € Klasov

Nitriansky

Folklórny súbor Madovec zdruţuje nepočujúce, nehovoriace a
viacnásobne postihnuté deti a mládeţ vo veku 6-18 rokov. Pomocou
folklóru, hudby a spoločných záujmov detí sa snaţí podporovať
integráciu detí do intaktnej populácie. V rámci projektu Tancujme spolu
nacvičia deti z Madovca spoločne s deťmi z tanečného krúţku Sološko
spoločné integrované tanečné vystúpenie, s ktorým vystúpia na
Medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov v Bratislave.
pokračovaním projektu bude letné tanečné sústredenie určené na
nácvik integrovaného pásma, ktoré bude prezentované na vystúpeniach
pre školy na jeseň.
Projekt Zariadenia sociálnych služieb Klasov má ambíciu
prostredníctvom rekreačno-športovej disciplíny BOCCIA posilniť
športové zručnosti zdravotne znevýhodnených občanov a tým ich
celkovú pozíciu v spoločenskom dianí. V rámci projektu absolvuje 14
zdravotne hendikepovaných klientov DSS "Kreatív" Klasov a ďalších 4
DSS-siek sústredenia zamerané na výcvik BOCCI, tréningy, voľné a
súťaţné zápasy registrovaných párov.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

9

10

11

12

13

Číslo
projektu

34-PSB

47-PSB

52-PSB

56-PSB

63-PSB

Predkladateľ

Domov sociálnych
sluţieb Méta Martin

Centrum Slniečko n.o.

Názov projektu

Spoznávajme Turiec

Intervenčné
poradenské centrum
pre obete domáceho
násilia

IN Network Slovakia n.o. Black and white 2011

Klub detskej nádeje

Aj "srdiečkové" deti
chcú ísť do tábora

ArtEst- polyestetické
vzdelávanie
Terapia tancom
znevýhodnenej mládeţe

Podporená
suma

Mesto

2 400,00 € Martin

2 400,00 € Nitra

2 515,00 € Lučenec

2 500,00 € Bratislava

1 500,00 € Košice

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Ţilinský

Domov sociálnych služieb Méta Martin sa zameral na sebarealizáciu a
tvorivé vyuţívanie voľného času mladých ľudí s mentálnym postihnutím.
Prostredníctvom projektu Spoznávajme Turiec sa mladí klienti zapoja do
hravých aktivít- fotenie, práca s mapou a počítačom, značkovanie
turistických chodníkov, spoznávanie regionálnych kultúrnych,
historických a prírodných pamiatok a vytvoria spoločne s lektormi
informačnú broţúrku o Turci. Výsledky ich snaţenia zachytí aj výstave
pre širokú verejnosť organizovaná v spolupráci s Turčianskym kultúrnym
strediskom v Martine.

Nitriansky

Zámerom projektu neziskovej organizácie Centrum Slniečko je posilniť
prácu obeťami domáceho násilia klasickými i inovatívnymi metódami,
ktoré im pomáhajú prekonávať záťaţové ţivotné situácie, zabraňujú
sociálnemu vylúčeniu a vzniku sociálnych rozdielov. Detské a dospelé
obete domáceho násilia budú mať moţnosť vzdelávať sa v počítačových
zručnostiach, navštevovať ergodielne a vyuţiť podporu svojpomocnej
skupiny a sociálneho poradenstva v priestoroch Centra Slniečko.

Banskobystrický

Black and white 2011 je projekt zameraný na zmierňovanie sociálnych
rozdielov rómskych detí z chudobných nefunkčných viacpočetných rodín
v Cinobani. Tieto deti nemajú vo svojom okolí pozitívne vzory a trpia
pocitom menejcennosti, preto je veľmi dôleţité budovať v nich pozitívne
sebahodnotenie a vytvoriť im bezpečné podporné prostredie, v ktorom
by mohli zdravo vyrastať. Nezisková organizácia IN Network Slovakia
organizuje voľnočasové aktivity a detské kluby, v ktorých sa snaţia
budovať pozitívnu hodnotovú orientáciu týchto detí, viesť ich k
sociálnym, pracovným a hygienickým návykom. V rámci projektu deti
absolvujú aj letný 5-dňový tábor zameraný na komplexný rozvoj detskej
osobnosti.

Bratislavský

Klub detskej nádeje pripravil pre detičky trpiace kardiovaskulárnymi
ochoreniami letný pobytový tábor. Deti s kardiovaskulárnymi problémami
sú veľmi obmedzované, veľa času trávia v nemocnici a trpia
nedostatkom kontaktov s rovesníkmi. V kardiotábore sa budú môcť
stretnúť s deťmi s rovnakým osudom, zlepšia si komunikačné zručnosti
a fyzickú kondíciu a stanú sa sebaistejšími a samostatnejšími.

Košický

Projekt Terapia tancom je komplexný ozdravovací a integračný program
pre zdravotne znevýhodnené deti a mládeţ zameraný na rozvoj ich
fyzických zdatností a motorických schopností. Zámerom projektu je
naučiť hendikepovanú mládeţ v Košiciach, ktorá sa pravidelne
umelecky vzdeláva, tancovať populárnu zumbu. Na spoločných
tréningoch sa budú stretávať so zdravými rovesníkmi, nacvičia spoločne
aj scénické tance, s ktorými sa budú prezentovať na integračných
akciách a festivaloch. Súčasťou projektu budú aj besedy na tému
zdravého ţivotného štýlu a spoločná príprava zdravých jedál.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

14

15

16

17

Číslo
projektu

65-PSB

69-PSB

70-PSB

76-PSB

Predkladateľ

Názov projektu

Domov sociálnych
sluţieb pre
Dotyk plný záţitkov
hluchoslepých dospelých

Občianske zdruţenieDobré srdcia hľadajú...

Psychosociálne centrum

Nezisková organizácia
pre zrakovo
postihnutých, n.o.

SOS internacionálne
deti

Redaktori časopisu
„Krehké duše"

Výroba pomôcok na
rozvoj hmatu a zraku

Podporená
suma

Mesto

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

2 800,00 € Sady nad Torysou Košický

Dotyk je v ţivote hluchoslepých ľudí dôleţitým komunikačným kanálom,
zdrojom poznania a emócií. Nezisková organizácia Maják zamerala svoj
projekt na pracovnú terapiu pre mladých hluchoslepých ľudí, na prácu s
náradím a rozličnými materiálmi. Cieľovou skupinou sú klienti Domova
sociálnych sluţieb Maják, ktorým budú pri práci s drevom asistovať a
pomáhať študenti sociálnych odborov. Výsledkom integrovaných
pracovných stretnutí bude skonštruovanie troch interaktívnych
senzomotorických sôch s hracími a otočnými prvkami.

2 400,00 € Bratislava

Bratislavský

Cieľom projektu SOS internacionálne deti je konkrétna pomoc
konkrétnym matkám, ktorých deti sa narodili z medzinárodných vzťahov
a ktoré sú vystavené uneseniu dieťaťa do cudziny partnerom, prípadne
odlúčeniu v dôsledku rozhodnutí zahraničných súdov. Ide o pomoc
formou právneho poradenstva, psychickej podpory, učeniu k
svojpomoci, presadenie systémových zmien v pomoci, lobing na
slovenskú diplomaciu, súdnictvo a europoslancov. Občianke zdruţenie
Dobré srdcia hľadajú plánuje realizovať osvetovú kampaň pre verejnosť
zameranú na nutnosť znalosti rodinných zákonov v európskych a
neeurópskych krajinách so snahou zachovať multikulturálny dialóg.

Košický

Psychosociálne centrum v Košiciach chce vytvoriť časopis, ktorého
redaktormi budú duševne chorí klienti. Príprava a tvorba časopisu
prinesie klientom únik do iného sveta, vyplnenie prázdnoty a
uspokojenie potreby zmysluplnej činnosti. Za technickú stránku
vydávania časopisu bude tieţ zodpovední klienti, ktorým bude
poskytnutý kurz počítačových zručností. Vedomosti a zručnosti získané
na kurze a tvorbe časopisu prispeje k ich lepšiemu uplatneniu na trhu
práce. Časopis bude distribuovaný v počte 500 kusov rodinným
príslušníkom, odborníkom a študentom v pomáhajúcich profesiách a
ďalšej širokej verejnosti.

Prešovský

Projekt Neziskovej organizácie pre zrakovo postihnutých aktívne zapája
rodičov zrakovo a viacnásobne postihnutých detí do stimulácie vývinu
vlastného dieťaťa. V rámci 5-dňového pobytu budú rodičia s pomocou
terapeutov a dobrovoľníkov vyrábať hmatové vesty a hmatovomanipulačné knihy na stimuláciu motorického a zmyslového vývinu detí.
Pobyt odstráni sociálnu izoláciu týchto rodín, podporí vzájomnú
spoluprácu a výmenu skúseností medzi rodičmi, napomôţe budovaniu
pozitívnych vzťahov k svojmu dieťaťu a naladeniu sa na jeho potreby.

2 065,00 € Košice

1 505,00 € Levoča

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

18

19

20

21

Číslo
projektu

80-PSB

83-PSB

87-PSB

89-PSB

Predkladateľ

TROJLÍSTOK-centrum
soc. sluţieb

Arcidicézna charita,
Rómske komunitné
centrum

Zdruţenie na pomoc
ľuďom s mentálnym
postihnutím

Mesto Sečovce

Názov projektu

Nájdime si opäť k sebe
cestu!

ROMAGENDA 2011

Opri sa o mňa

Čisté rómske srdiečko,
zdravé zúbky, telíčko

Podporená
suma

Mesto

1 550,00 € Ruţomberok

1 960,00 € Lipany

1 670,00 € Bratislava

1 870,00 € Sečovce

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Ţilinský

Nájdime si opäť k sebe cestu je projekt zameraný na obnovu
chladnúcich rodinných vzťahov a na udrţanie ľudí s mentálnym
postihnutím v ich prirodzenom rodinnom prostredí. Bude realizovaný v
troch etapách. V prvej etape sa uskutoční monitoring potrieb a
problémov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinných príslušníkov. V
druhej etape bude zostavený tím odborníkov , ktorý bude poskytovať
poradenstvo rodinám s mentálne hendikepovaným členom v priestoroch
centra sociálnych sluţieb Trojlístok v Ruţomberku. Cieľom je posilnenie
rodinných vzťahov prostredníctvom odbúrania sociálnych a
komunikačných bariér. V tretej etape je naplánovaný rekondičný pobyt v
zotavovni Smrekovica spojený so sociálno- psychologickým
poradenstvom a vzájomnou výmenou skúseností.

Prešovský

Projekt Romagenda 2011 si dal za cieľ rozšíriť a skvalitniť aktivity
Rómskeho komunitného centra, ktoré svoju činnosť zameriava na
sociálne a kultúrne začleňovanie občanov rómskej komunity do
spoločnosti, krúţkovú činnosť a edukáciu rómskych detí ţijúcich v
izolovaných komunitách s vysokou mierou sociálnej odkázanosti.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia Lipian, ktorí budú v rámci projektu
zapojení do školiacich programov z oblasti domácich prác, zdravia,
hygieny a podpory zamestnanosti. Deti budú motivované k ukončeniu
ZŠ a pripravované na štúdium na SŠ a SOŠ prostredníctvom
poradenstva a priamej pomoci pri učení.Aktivisti centra budú
zastrešovať športové a umelecké činnosti detí. V rámci projektu budú
vytipované osoby z radov Rómov na postupné preberanie
zodpovednosti za dielčie úlohy projektu a zapojenie do asistenčných a
vzdelávacích činností.

Bratislavský

Rodičia vychovávajúci deti s mentálnym postihnutím sa často cítia
nepochopení a osamelí a stránia sa spoločnosti. Izolácia a obmedzený
kontakt s rovesníkmi bráni deťom v napredovaní a rozvoji. Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR chce preto zriadiť
Komunitné centrum v mestskej časti Bratislava-Staré mesto, ktoré bude
podporovať zdruţovanie rodín s mentálne postihnutým členom,
poskytovať poradenstvo a vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym
postihnutím. Ďalšou aktivitou projektu bude aktívna terénna sociálna
práca- vyhľadávanie rodín s deťmi s mentálnym znevýhodnením, ktorí
ţijú v izolácii a bez prístupu k potrebným informáciám.

Košický

Mesto Sečovce predkladá projekt zameraný na osvojenie hygienických
návykov u detí ţijúcich v rómskej osade Habeš v Sečovciach.
Pedagogickí pracovníci Základnej školy v Sečovciach budú deti raz do
týţdňa sprchovať za prítomnosti rodičov, umývať im ruky a zuby.
Rodičom budú odovzdané hygienické balíčky, aby mohli v domácom
prostredí aplikovať získané hygienické návyky. Absolvujú besedy s
koţným lekárom, stomatológom a všeobecným lekárom na tému
prevencie závaţných ochorení prostredníctvom dodrţiavania hygieny.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

22

23

24

25

Číslo
projektu

Predkladateľ

100-PSB ÁNO PRE ŢIVOT n.o.

107-PSB

112-PSB

113-PSB

Viera - Láska - Nádej,
o.z.

Občianske zdruţenie
KUMAKOKRA

Jazdecko-rehabilitačné
centrum Lesan n.o.

Názov projektu

Pracovné príleţitosti
pre zdravotne a
sociálne
znevýhodnených

Letná škola hrou

Sprístupnenie
záujmových a
vzdelávacích aktivít
pre mladých ľudí s
nedostatkom
príleţitostí

Podať ruku,
rehabilitovať, vzdelávať
a zapájať

Podporená
suma

Mesto

1 600,00 € Rajecké Teplice

1 664,00 € Prešov

1 880,00 € Ţilina

2 700,00 €

Trenčianske
Stankovce

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Ţilinský

Organizácia Áno pre život sa zamerala na zmierňovanie sociálnych
rozdielov a odstraňovanie sociálnej vylúčenosti zdravotne a sociálne
znevýhodnených občanov. Tento cieľ chcú naplniť vzdelávaním sociálne
znevýhodnených osôb a vytvorením pracovných príleţitostí pre
zdravotne znevýhodnené osoby. Pre vybrané klientky- osamelé matky s
deťmi bude v rámci projektu realizovaný kurz opatrovateľstva, ktorý im
umoţní nájsť si zamestnanie. Pre zdravotne znevýhodneného klienta
bude zriadené chránené pracovisko, ktoré je klúčové pri pracovnej
integrácii zdravotne znevýhodnených skupín. Projekt má potenciál
dlhodobej zmeny u vybranej cieľovej skupiny a priamy dopad na
integráciu osôb v riziku sociálneho vylúčenia.

Prešovský

Občianske zdruţenie Viera- Láska- Nádej si dalo za cieľ zriadiť a
prevádzkovať denné centrum pre deti s ťaţkou formou detskej mozgovej
obrny, nevidiace deti v kombinácii s ťaţkým mentálnym postihom a
inými pridruţenými ochoreniami. V priestoroch centra budú dobrovoľníci
a odborní pracovníci v letných mesiacoch poskytovať rehabilitačnú,
výchovno-vzdelávaciu a terapeutickú starostlivosť. Rodičia budú môcť
vyuţiť sluţby individuálneho sociálneho poradenstva a individuálne
konzultácie s psychológom. Výstupom projektu bude vydanie občasníka
o záţitkoch a úspechoch letnej školy hrou, rodičia dostanú edukačnoosvetové materiály.

Ţilinský

Zámerom projektu občianskeho zdruţenia Kumakokra je sprístupniť
deťom a mládeţi zo sociálne znevýhodneného prostredia z Bratislavskej
ulice v Ţiline záujmové umelecké aktivity, ktorým sa v dôsledku zlej
finančnej situácie rodičov nemôţu venovať. Stretnutia záujmových
klubov- výtvarného, tanečného, hudobného a divadelného sa budú
konať 4 krát do týţdňa pod záštitou lektorov z danej komunity,
dobrovoľníkov zo Ţilinskej univerzity a sociálnych pracovníkov. V rámci
klubov sa budú rozvíjať sociálne zručnosti detí v oblasti akceptácie,
spolupráce. konfliktov a aktívneho počúvania. Deti naštudujú vlastné
tanečno-pohybové divadlo a odohrajú dve predstavenia pre verejnosť.

Trenčiansky

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan chce umoţniť deťom s
poruchami ako DMO, skleróza multiplex, ADHD, neurózy, poruchy reči,
poúrazové stavy, skolióza a iné absolvovať hippoterapiu viackrát
týţdenne a tým otvoriť moţnosti ich zdravotného napredovania. V rámci
projektu chce obohatiť kniţnicu odbornej literatúry o ďalšie tituly, ktoré
budú dostupné rodičom, organizovať odborné prednášky s odborníkmi o
moţnostiach intervencie a vytvoriť podpornú nástenku pre komunitu
rodičov určenú na odovzdávanie si skúseností rád a vzájomné
povzbudzovanie.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

26

27

28

29

Číslo
projektu

115-PSB

Predkladateľ

Reedukačné centrum
Vráble

Názov projektu

Canisterapia v RC
Vráble

Únia nevidiacich a
"To" musím zvládnuť
116-PSB slabozrakých Slovenska,
sám!
KS ÚNSS Nitra

126-PSB

128-PSB

Slovenský výbor pre
UNICEF

Občianske zdruţenie
Záhrada

Luskáčik (integrácia
detí zo sociálne
znevýhodneného
prostredia)

Pomocníci Kolibríci

Podporená
suma

Mesto

305,00 € Vráble

2 000,00 € Nitra

2 935,00 € Bratislava

2 050,00 € Šaľa

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Nitriansky

Canisterapia je nová forma psychoterapie, ktorá vyuţíva psov ako zdroj
citových podnetov a emočného uspokojenia pri riešení patologických
javov v správaní a preţívaní človeka. V Reedukačnom centre Vráble sú
umiestnení mentálne hendikepovaní chlapci s poruchami správania,
ktorí pochádzajú z patologického sociálne znevýhodneného prostredia.
Pre danú 15- člennú skupinu detí bude vplyv pôsobenia zvieraťa na
človeka vhodným nástrojom na prekonanie ich negativizmu a
emocionálnych blokov voči okoliu.

Nitriansky

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska povaţuje za kľúčové pre
integráciu nevidiacich do zdravej populácie ovládať techniky
sebaobhajovania, asertívne zvládať kaţdodenné situácie a
sebapresadenie pri hľadaní zamestnania. Cieľovou skupinou projektu sú
zrakovo hendikepovaní ľudia od 18-30 rokov, ktorí majú po ukončení
vzdelania problém zaradiť sa do beţného ţivota a starší ľudia po 50-tke,
ktorí sa ťaţko prispôsobujú novým ţivotným situáciám, nevedia poţiadať
o pomoc a ţijú v sociálnej izolácii. Títo ľudia budú počas vzdelávacieho
pobytu v Bojniciach zaškolení do techník verbálnej a neverbálnej
komunikácie, vyjednávania, asertívneho správania a zúčastnia sa
prednášok o diskriminačnom zákone a zákone o sociálnych sluţbách.
Cieľom je viesť takto znevýhodnených občanov k asertívnej komunikácii
s inštitúciami, k nadväzovaniu nových sociálnych kontaktov a k
obhájeniu rovnocenného postavenia v spoločnosti.

Bratislavský

Zámerom projektu Luskáčik (integrácia detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia) je zrealizovať pilotný program detských
skupín zacielený na proces integrácie detí zo sociálne znevýhodneného
a málo podnetného prostredia do kolektívu školského a predškolského
zariadenia. Unicef sa venuje sociálne slabým rodinám prostredníctvom
projektu Terénny sociálny poradca a Centra k rodičovským zručnostiam
CESTA v Bratislave. Deti z týchto rodín nespĺňajú základné kritéria
beţnej sociálnej integrácie, v dôsledku čoho sa dostávajú do sociálnej
izolácie. Zámerom je vytvorenie metodiky na zlepšenie integračného
procesu, na základe ktorej budú dobrovoľníci, detský psychológ a
liečebný pedagóg realizovať aktivity zamerané na korekciu porúch
správania, rozvoj osobnostných, sociálnych a komunikačných zručností,
rozvoj adaptácie a vôľových motivačných procesov u detí. Aktivity budú
realizované v dvoch detských skupinách po desať detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia.

Nitriansky

Kolibrík ako malý tvor, ktorý dokáţe veľké veci je symbolom projektu
Občianskeho združenia Záhrada . Zámerom je poskytnúť vedenie,
priestor a pomoc deťom a mladým ľuďom trpiacim autizmom a inými
druhmi zdravotného znevýhodnenia zo Šale tak, aby našli svoje miesto
a uplatnenie v ţivote. Mládeţ absolvuje záţitkové semináre starostlivosti
o záhradu, terénnu prácu a tvorivé dielne v záhrade, získajú zručnosti v
starostlivosti o mestské trávnaté plochy. Menšie deti sa naučia citlivo
vnímať zmeny a javy v prírode a starať s o rastlinky. Projekt bude
prebiehať v spolupráci s Mestským úradom v Šali a cieľom realizátorov
je zabezpečiť trvalú udrţateľnosť projektu aj po jeho skončení.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

30

31

32

Číslo
projektu

Predkladateľ

129-PSB Mládeţ ulice

131-PSB OZ Prima

137-PSB

Občianske zdruţenie
Šanca pre nechcených

Názov projektu

Príbehy z jednej ulice

Prima street

Kmotričky

Podporená
suma

Mesto

1 550,00 € Bratislava

1 924,00 € Bratislava

2 700,00 € Bratislava

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

Príbehy z jednej ulice sú projektom zacieleným na rozvoj sociálnych
zručností a osobnosti detí a mládeţe zo segregovaného prostredia
sociálnej ubytovne v bratislavskej Petrţalke. Podstatnou formou práce s
cieľovou skupinou budú terénne aktivity priamo v komunite zamerané na
poskytovanie poradenstva, situačnú intervenciu, riešenie rodinných a
komunitných problémov a voľnočasové aktivity. Súčasne budú v teréne i
v nízkoprahovom klube dobrovoľníci a sociálni pracovníci Mládeţe ulice
realizovať preventívne programy zamerané na rozvíjanie sociálnej a
emočnej zrelosti detí. V projekte bude vyuţitý aj rovesnícky peer
program v spolupráci s mladými komunitnými lídrami, ktorí budú
pozitívne ovplyvňovať názory a správanie svojich rovesníkov. V rámci
voľnočasových klubových aktivít sa deti zapoja do neformálneho
vzdelávania v oblasti praktických ţivotných zručností ako upratovanie,
varenie, starostlivosť o svoje veci, prevzatie zodpovednosti a pod.

Bratislavský

Adresátom projektu Prima street je tzv. skrytá populácia, teda jedinci,
ktorí nie sú v kontakte so ţiadnymi ďalšími inštitúciami, sú aktívnymi
uţívateľmi drog, komerční sexuálni pracovníci a bezdomovci.
Prostredníctvom stratégie Harm reduction sa OZ Prima snaţí nadviazať
kontakt so závislými, minimalizovať zdravotné riziká u tejto cieľovej
skupiny a ochraňovať tak verejné zdravie pred šírením nákazlivých
ochorení. Ďalším cieľom je motivácia k liečbe a abstinencii. Tieto ciele
napĺňajú pracovníci Primy prostredníctvom terénnej sociálnej práce v
mestských častiach Petrţalka a Dolné Hony a v Kontaktnom centre na
Kopčanoch v Petrţalke. Klienti sú vedení k bezpečnému likvidovaniu
pouţitých ihiel a striekačiek, pouţívaniu sterilných ihiel a zdravotníckeho
materiálu, k bezpečnému pohlavnému styku. V nízkoprahovom klube
môţu bezplatne vyuţiť sluţby právneho, sociálneho a psychologického
poradenstva, ktoré im pomáha hľadať iný spôsob ţivota a zaradiť sa do
majoritnej spoločnosti

Bratislavský

Projekt inovatívneho dobrovoľníctva Kmotričky má za cieľ vytvoriť trvalú
podporu pre opustené mamičky s malými deťmi v krízovej situácii, ktoré
pochádzajú z detských domovov a nefunkčných rodín a sú klientkami
centra sociálnych sluţieb Náruč záchrany Senior & Junior. Pre vybrané
klientky nájde a zaškolí OZ Šanca pre nechcených kmotričkydobrovoľníčky, ktoré sa stanú ich mentorkami a priateľkami a budú im
radiť a pomáhať pri výchove detí, vedení domácnosti a vo vytváraní
sociálnych väzieb. Tieto vzťahy budú podliehať pravidelnej supervíznej
kontrole za účasti psychologičky a poradenskej pomoci zo strany
pracovníkov zdruţenia. Tento nový spôsob občianskej svojpomoci je
moţné aplikovať vo všetkých krízových centrách pre mladé mamičky s
deťmi, pre ktoré to môţe byť cesta von z kolotoča krízových centier
smerom do aktívneho sebestačného ţivota.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

33

34

35

36

Číslo
projektu

Predkladateľ

142-PSB Koníček bez bariér

144-PSB

146-PSB

Občianske zdruţenie
Promethea

Materské centrum
Klokanček

147-PSB Korene

Názov projektu

Most do sveta autistov

Veľká letná škola
umenia

Zbúrajme vlastné
bariéry

Vzdelávaním k
sociálnej integrácii

Podporená
suma

Mesto

2 880,00 € Kremnica

3 000,00 € Rohov

2 520,00 € Nitra

600,00 € Poprad

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Banskobystrický

Projekt Most do sveta autistov znamená pre desať detí trpiacich
autizmom a ich rodiny šancu začleniť sa do spoločnosti a fungovať
samostatnejšie. Deti z okolia Kremnice budú raz do týţdňa navštevovať
hipoterapiu a canisterapiu, vďaka čomu sa naučia ľahšie komunikovať
so svojim okolím, rozvinú svoje schopnosti a zručnosti. Rodičom a
súrodencom autistických detí bude dvakrát do mesiaca poskytnutá
odborná pomoc vo forme konzultácií, workshopov, školení zacielených
na ľahšie začlenenie sa do spoločnosti na zvládnutie ťaţkej rodinnej
situácie a ţivot s hendikepovaným členom.

Trnavský

Občianske zdruţenie Prometea predkladá projekt Veľká letná škola
umenia , na ktorej sa zúčastnia mentálne hendikepovaní klienti zariadení
sociálnych sluţieb Seneckého a Skalického okresu, klienti DSS Symbia
Zvolen a klienti DSS v Nezamysliciach v ČR. Spolu s umeleckými
lektormi a svojimi vychovávateľmi budú prehlbovať svoje zručnosti v
práci s hlinou a glazúrou, zručnosti v hre na afrických bubnoch djembe a
učiť sa brušné tance. Výsledkom umeleckých aktivít v prostredí
Kunovskej priehrady bude harmonizácia preţívania u klientov, pozitívny
vplyv na sociálne správanie, získanie nových zručností a nadviazanie
nových kontaktov.

Nitriansky

MC Klokanček rieši otázku búrania sociálnych bariér a izolácie a
posilnenie sebadôvery ţien na materskej dovolenke. Prostredníctvom
štvormesačného vzdelávacieho cyklu tréningov zameraných na
komunikačné zručnosti, komunitnú prácu a projektového manaţmentu.
Celkom 40 klientiek materského centra bude školených v priestoroch
centra a na predĺţenom víkende v horskom prostredí. Tréningy
napomôţu plnohodnotnému zapojeniu matiek do beţného ţivota po
skončení materských povinností.

Prešovský

Projekt organizácie Korene vychádza zo súčasnej potreby a
nevyhnutnosti zmeny ţivotného štýlu marginalizovanej rómskej
komunity, ktorá čelí sociálnemu vylúčeniu. Aktivitami projektu
nadobudne cieľová skupina 20 ţien z vylúčenej rómskej komunity v
Poprade zručnosti z oblasti hygienických návykov, finančného
hospodárenia a zdravej ţivotosprávy. Vzdelávanie i praktický nácvik
nových zručností bude prebiehať v Komunitnom centre v Poprade pod
vedením sociálnych pracovníkov Mesta Poprad, dobrovoľníckych
pracovníkov zdruţenia Korene a majstrov odborného výcviku.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

37

38

39

Číslo
projektu

156-PSB

162-PSB

166-PSB

Predkladateľ

Názov projektu

Klub humanita a zdravie Spolu tvoríme a
pre všetkých
zachraňujeme Zem

Komunitná nadácia
Zdravé mesto

Trnavská arcidiecézna
charita

Sprevádzanie

Streetwork v Trnave

Podporená
suma

Mesto

2 500,00 € Senica

2 570,00 € Banská Bystrica

3 000,00 € Trnava

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Trnavský

Projekt Spolu tvoríme a zachraňujeme zem je určený pre ţiakov piatich
špeciálnych škôl v skalickom regióne. Obsahuje aktivity zamerané na
rozvoj a podporu detí s mentálnym a zdravotným postihnutím a
poruchami správania. V prvej fáze realizácie projektu budú zapojené
školy e-learningovou formou plniť jednotlivé úlohy vedomostného,
záujmovo-umeleckého a praktického charakteru. Pri jednotlivých
aktivitách budú vyuţívané alternatívne výchovno-vzdelávacie postupy:
projektové vyučovanie, zmyslové vnímanie prírody, učenie v prírode,
výchova prácou, orientácia v najbliţšom okolí, poznávanie regionálnych
špecifík. Aktivity budú obsahovo zamerané na Medzinárodný rok lesov a
Medzinárodné podujatie "Voda pre ţivot". Výsledkom a druhou časťou
projektu bude spoločné podujatie Earth show, ktorého sa zúčastnia
všetky participujúce špeciálne školy. Počas podujatia budú
prezentované výsledky činnosti jednotlivých škôl a súčasťou budú tieţ
tvorivé dielne spojené s vedomostnými a pohybovými aktivitami detí.
Sprievodným podujatím bude aj odborný seminár pre pedagógov a
odbornú verejnosť zameraný na problematiku ţivotného prostredia.

Banskobystrický

Cieľom projektu Sprevádzanie je začleniť mladých ľudí, odchovancov
detských domovov, ktorí naďalej ţijú v inštitúciách do beţného ţivota.
Do projektu bude zapojených 10 mladých ľudí ţijúcich v zariadeniach na
území mesta Banská Bystrica. Hlavným zámerom projektu je poskytnúť
týmto mladých ľuďom bez rodinného zázemia emocionálnu podporu a
praktickú pomoc pri riešení beţných ţivotných situácií. V rámci
realizácie projektu sa vytvoria dvojice dobrovoľník - mladý človek bez
rodinného zázemia, ktoré sa budú pravidelne stretávať minimálne 2
hodiny týţdenne a spoločne tráviť voľný čas, prípadne riešiť beţné
ţivotné situácie. Obsahom projektu je zároveň nábor, výcvik a
supervízia zapojených dobrovoľníkov. Súčasťou projektu je tieţ
vytvorenie pomáhajúcej siete profesionálnych inštitúcií a aktivistov, ktorí
sa v rôznej forme venujú mladým ľuďom bez rodinného zázemia.

Trnavský

Streetwork v Trnave sa bude v meste a jeho bezprostrednom okolí
realizovať vďaka dobrovoľníkom a bude zameraný na prácu s ľuďmi bez
domova. Primárnou cieľovou skupinou projektu budú osoby ţijúce
rizikovým spôsobom ţivota, u ktorých je predpoklad ţe sociálnu pomoc
potrebujú, ale sami ju nevyhľadávajú, prípadne ju odmietajú. Terénni
sociálni pracovníci budú bezdomovcov vyhľadávať, poskytovať základné
ošetrenie a jedlo, pitie, oblečenie, tieţ budú týchto ľudí motivovať k
vyuţívaniu čo najširšieho spektra sociálnych sluţieb ponúkaných v
Trnave. Realizácia projektu prinesie cieľovej skupine kvalitnejšie sluţby
a zároveň prispeje k riešeniu fenoménu bezdomovectva v Trnave s
dopadom na celú spoločnosť.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

40

41

42

Číslo
projektu

Predkladateľ

178-PSB Equilibria

179-PSB

Názov projektu

Integračné štúdio
tvorivosti

Občianske zdruţenie deti Nové moţnosti pomoci
nádeje
deťom s ADHD

184-PSB OZ oco, mama a ja

Verme deťom, ţe sú
dobré

Podporená
suma

Mesto

2 600,00 € Bratislava

2 250,00 € Bratislava

2 590,00 € Prešov

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

Spoločnosť Equilibria sa od roku 2004 venuje starostlivosti o ľudí so
zdravotným postihnutím a vo svojej práci vyuţíva výtvarné techniky,
ktoré sa beţne v terapii nevyuţívajú. Zámerom projektu je vytvorenie
Integračného štúdia tvorivosti , v rámci ktorého bude môcť spoločnosť
poskytnúť pracovné uplatnenie 6 ľuďom so zdravotným postihnutím,
ktorí tak získajú moţnosť sebarealizácie, získajú sebadôveru vo vlastné
schopnosti a takisto si osvoja pracovné návyky. Zároveň v rámci
projektu budú realizované tvorivé kurzy pre verejnosť, ktoré umoţnia
stretnutia zdravej populácie s ľuďmi so zdravotným postihnutím v pozícii
lektorov. Myšlienka projektu je výsledkom niekoľkoročnej praxe v
starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím, počas ktorej sa
realizátori projektu presvedčili, ţe vytvorením priestoru na vlastnú
realizáciu si môţu nájsť svoje miesto v ţivote.

Bratislavský

Občianske zdruţenie Deti nádeje bude projekt Nové možnosti pomoci
deťom s ADHD realizovať v spolupráci s liečebno-výchovným
sanatóriom, ktoré poskytuje odbornú starostlivosť a vzdelávanie deťom s
vývinovými poruchami učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti.
Cieľom projektu je prispieť k zníženiu počtu medikamentov používaných
pri liečbe cieľovej skupiny a pomocou neurotechnológií dosiahnuť
zlepšenie ich psychického aj fyzického stavu. V rámci realizácie projektu
bude cieľová skupina detí používať biofeedback a psychowalkman k
aktivácii mozgových častí, ktoré nevedia používať. Výsledkom ich
stimulácie bude lepšie zvládanie stresových situácií, zvýšenie
sebavedomia, zlepšenie školských výsledkov a optimalizácia začlenenia
do prirodzeného prostredia.

Prešovský

Cieľom projektu je formou prednášok a besied pomôcť deťom z málo
podnetného prostredia a deťom s poruchami správania začleniť sa do
spoločnosti. OZ Oco, mama a ja pôsobí v regióne s početným
zastúpením rómskej minority a realizácia projektu je preto zameraná
predovšetkým na rómske deti navštevujúce špeciálne triedy.
Najčastejším problémom regiónu je záškoláctvu školopovinných detí a
ľahostajný prístup k tomuto problému. Častým problémom je takisto
agresívne správanie rómskych ţiakov voči spoluţiakom a takisto
pedagógom. Aktivity projektu sú orientované predovšetkým na pozitívnu
motiváciu detí k vhodnému správaniu a zvyšovanie ich sebavedomia.
Prostredníctvom práce na školách, práce s rodinou a spolupráce s
vyškolenými dobrovoľníkmi je cieľom projektu zlepšiť dochádzku, zvýšiť
záujem o vzdelávanie a podnietiť neprispôsobivé deti k sebarozvoju a
pozitívnemu sebahodnoteniu.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

43

44

45

Číslo
projektu

198-PSB

Predkladateľ

Francesco-regionálne
autistické centrum

199-PSB Istota, n.o.

201-PSB MPhilms

Názov projektu

Mami, oci, naučte sa
mi rozumieť

Prekročme bariéry na
ceste za zamestnaním

Letné workshopy
Čerenčany a Zlaté
Moravce 2011

Podporená
suma

Mesto

2 800,00 € Prešov

1 940,00 € Lovinbaňa

2 400,00 € Bratislava

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Prešovský

Projekt je zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom s autizmom a ich
rodinám. Prostredníctvom aktívnej terénnej práce špeciálnych
pedagógov a s pomocou dobrovoľníkov je cieľom projektu zavedenie
špeciálneho komunikačného systému PECS do domáceho prostredia.
Ide o výmenný obrázkový komunikačný systém obsahujúci komunikačné
tabuľky, knihy, symboly, vizualizované týţdenné a mesačné plány,
pomocou ktorých sa vytvorí vhodné komunikačné prostredie v rodine.
Práca v domácom prostredí bude podporená takisto vzdelávacími
aktivitami a moţnosťou konzultácií s psychológom a špeciálnym
pedagógom. Očakávaným výstupom projektu je vytvorenie
komunikačného vzťahu medzi dieťaťom s autizmom a jeho rodinou,
zmiernenie neţiadúcich prejavov správania a sociálnej izolácie rodín.

Banskobystrický

Nezisková organizácia ISTOTA sa zameriava na pomoc sociálne
znevýhodneným skupinám obyvateľstva, špeciálne zdravotne
postihnutým občanom pri zaraďovaní sa do spoločnosti. Cieľom projektu
je poskytnúť tejto skupine moţnosť zvýšenia ich šancí na uplatnenie sa
na pracovnom trhu, osvojenie si vedomostí a zručností v oblastiach,
ktoré sú v súčasnosti vyţadované na takmer všetkých pracovných
pozíciách. Aktivity projektu sa zameriavajú na pracovné oblasti, v
ktorých sa nevyţaduje fyzická námaha a neútočí stres - telefonisti,
informátori, anketári. Tieto pracovné pozície však vyţadujú minimálne
základné vedomosti z oblasti IT, anglického jazyka a nevyhnutné
komunikačné zručnosti. Aktivity projektu preto obsahujú kurz
počítačových zručností, kurz základov angličtiny a komunikačných
schopností.

Bratislavský

Letné workshopy Čerenčany a Zlaté Moravce 2011 sú určené deťom
dlhodobo ţijúcim v reedukačnom zariadení, najčastejšie v dôsledku
problematickej rodinnej a sociálnej situácie. Hlavnou ideou projektu je
umoţniť týmto sociálne znevýhodneným deťom komunikovať tvorivou a
kultivujúcou formou svoje pocity a postoje verejnosti. Zámerom projektu
je zrealizovať dve série letných tvorivých workshopov zameraných na
tvorivé aktivity v oblasti filmu, fotografie, výtvarného umenia a tanca
alebo divadla. Do projektu bude zapojených pribliţne 80 aktívnych
participantov, ktorí si prostredníctvom workshopov budú môcť osvojiť
teoretické aj praktické znalosti z vybranej oblasti umenia, naučia sa
pracovať s technikou a špeciálnymi softvérmi. Zároveň sa naučia
komunikovať a vyjadrovať formou tvorivých aktivít, zdokonalia svoje
komunikačné zručnosti, schopnosť spolupráce aj samostatnej práce.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

46

47

48

Číslo
projektu

211-PSB

215-PSB

219-PSB

Predkladateľ

Občianske zdruţenie
Inklúzia

3lobit (občianske
zdruţenie)

Názov projektu

"Rád Vás obslúţim"
Radnička Catering

Profesionálne
uplatnenie osôb s
poruchami autistického
spektra

Komplexná podpora
Dom sociálnych sluţieb - ľuďom s duševnými
MOST, no.
poruchami a ich
príbuzným

Podporená
suma

Mesto

2 800,00 € Bratislava

2 500,00 € Bratislava

2 000,00 € Bratislava

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

Zámerom projektu Rád Vás obslúžim je podpora zamestnanosti ľudí so
zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce v riadnych pracovných
podmienkach. Cieľom projektu je zorganizovať pravidelný tréning
obsluhy a cateringu, ktorého sa zúčastní skupina mladých ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorí majú problém nájsť a udržať si
zamestnanie. Projekt poskytne mladým ľuďom bez kvalifikácie odborný
certifikovaný tréning a zároveň podporu začlenenia na bežnom trhu
práce. Hlavnou myšlienkou projektu je motivovať mladých ľudí so
zdravotným postihnutím k vedeniu samostatnejšieho a nezávislejšieho
života, ku ktorému práca neodmysliteľne patrí.

Bratislavský

Projekt Profesionálne uplatnenie osôb s poruchami autistického spektra
je edukačný projekt určený pre vybranú skupinu jedincov z s poruchami
autistického spektra a ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov.
Projekt kladie silný dôraz na pracovnú integráciu znevýhodnených osôb
a posilnenie podpornej funkcie ich najbližších osôb. Realizácia projektu
reaguje na súčasné situáciu na Slovensku, kde dodnes absentujú
možnosti pracovného zaradenia autistickej populácie. Autistickí jedinci
tak po ukončení vzdelávania ostávajú v domcom prostredí bez možnosti
adekvátneho pracovného uplatnenia. Podstatou projektu je v prvom rade
identifikácia skupinou artistických jedincov vhodných pre edukačný
program a následné pracovné zaradenie. Okrem prípravy samotných
uchádzačov o zamestnanie prebehne rovnako školiaci program pre
rodičov, rodinných príslušníkov a asistentov v posilnení podpory pre
zdarné pracovné uplatnenie a efektívny pracovný výkon.

Bratislavský

Projekt sa sústreďuje na doplnenie chýbajúcej podpory človeku s
duševnou poruchou na ceste k jeho samostatnosti. Vychádza z
aktuálnych potrieb klientov Domova sociálnych sluţieb MOST a jeho
zámerom je skvalitniť sluţby poskytované v oblasti práce a bývania.
Projekt si kladie za cieľ otvoriť nové pracovné miesta v rámci pilotného
tréningového programu v chránenej dielni a rozšíriť pomoc klientom v
chránenom bývaní aj mimo jeho brány a zintenzívniť spoluprácu s
príbuznými. Chráneným pracovníkom bude poskytnutý tréning, jeho
súčasťou tréningu bude takisto zostavenie individuálneho plánu s
osobnými rozvojovými cieľmi a príprava klienta na samostatné hľadanie
práce. V oblasti podporovaného bývania sa práca bytového asistenta
rozšíri o podporu klientovi aj mimo bytu, a to na kaţdodenné situácie
beţného ţivota. Vo všetkých aktivitách projektu sa počíta so
spoluprácou s dobrovoľníkmi z radov študentov.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

49

50

51

52

Číslo
projektu

Predkladateľ

223-PSB Lepší svet no.

Zdruţenie STORM227-PSB Nízkoprahový klub pre
deti a mládeţ CIRKUS

234-PSB OZ Misia mladých

236-PSB RDZO- Návrat

Názov projektu

Letný integračný
umelecký workshop

" Ešte lepší Cirkus"

Starostlivé zvieratká

Zdravý adrenalín

Podporená
suma

Mesto

1 500,00 € Bratislava

3 000,00 € Nitra

1 600,00 € Tvrdošín

2 993,00 € Zvolen

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

V letnom období je ponuka aktivít určených pre mentálne postihnutých
ľudí obmedzená kvôli prázdninám špeciálnych škôl a dovolenkám v
zariadeniach sociálnych sluţieb. Zámerom Letného integračného
umeleckého workshopu je pripraviť pre deti a mladých ľudí s mentálnym
postihnutím ponuku voľnočasových aktivít pre alternatívne trávenie
voľného času počas letných prázdnin. Do realizácie projektu budú
zapojení dobrovoľníci zo sveta umenia a v rámci projektu vznikne 5
fakúlt so zameraním na maľbu, keramiku, grafické techniky, vydávanie
časopisu, animáciu a sochárstvo. Do jednotlivých fakúlt budú klienti
rozdelení podľa svojich záujmov, fakulty budú pracovať v
dvojtýţdenných cykloch a po ukončení kaţdého cyklu dostanú účastníci
absolventský diplom spojený so slávnostnou promóciou. Sprievodnými
aktivitami projektu bude mnoţstvo rekreačných a zábavno-športových
súťaţných aktivít.

Nitriansky

Projekt Ešte lepší Cirkus má ambíciu skvalitniť a prehĺbiť služby
poskytované deťom a mládeží v Nízkoprahovom klube CIRKUS ich
prenesením na ulicu - do terénu, ešte bliţšie k ich potenciálnym
uţívateľom. Zámerom projektu je formou terénnej sociálnej práce na
sídliskách Klokočina a Čermáň v Nitre zniţovať sociálno-patologické
javy páchané cieľovou skupinou detí a mládeţe a tým zároveň zvýšiť
bezpečnosť v meste. Realizátori projektu chcú zároveň zachovať a
podporiť prevádzku uţ rozbehnutého nízkoprahového klubu, ktorý má
vybudovanú tradíciu a ponúka odborné, adresné a kvalifikované sluţby
svojim klientom uţ štvrtý rok.

Ţilinský

V Zariadení núdzového bývania v Dolnom Kubíne sa matky s deťmi
nachádzajú na okraji spoločenského diania. Ich ţivot komplikuje ťaţká
ţivotná a finančná situácia. Rodinné prostredie a širšie rodinné zázemie
absentuje, čo sa negatívne odráţa na vzťahu matka- dieťa. Zámerom
realizácie projektu je prostredníctvom vzdelávacích a záţitkových aktivít
posilniť sociálne a rodičovské kompetencie u matiek, ktoré sú v
zariadení ubytované. Spolu so svojimi deťmi si tieto kompetencie budú
môcť vyskúšať počas série voľnočasových letných aktivít. Zároveň chcú
realizátori projektu poskytnúť deťom moţnosť plnohodnotného trávenia
letných prázdnin, počas ktorých sa budú ich matky aktívne zúčastňovať
na príprave a organizácií série voľnočasových aktivít.

Banskobystrický

Terénna terapia je jeden z najdôleţitejších spôsobov doliečovacieho
procesu klientov trpiacich niektorým druhom závislosti. Počas terénnej
terapie sa objavujú rôzne záťaţové situácie, s ktorými sú nútení sa
klienti vyrovnať. Poskytujú dôleţité poznatky pre terapeutický tím a
takisto pre samotného klienta. Prostredníctvom prevaţne športových
aktivít chcú realizátori projektu ukázať klientom resocializačného
strediska, ţe adrenalín, ktorý pred liečbou zaţívali len v spojení s
drogou, je moţné zaţívať aj cez zdraviu prospešné aktivity. Klienti sa
prostredníctvom plánovaných aktivít naučia zvládať záťaţové situácie,
spolupracovať, komunikovať navzájom, naučia sa spolupracovať a
prejavovať si spolupatričnosť.

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Prekročme spolu bariéry 2011
Poradové
číslo

53

54

55

56

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

Začiatky cielenej aak
239-PSB Komunikujme spolu n.o. intervencie na
Slovensku

241-PSB

256-PSB

260-PSB

Centrum sociálnych
sluţieb Fantázia

Klub mladých mesta
Hanušovce nad Topľou

Domov sociálnych
sluţieb Detva

Zakúpenie a
vybudovanie skleníkagardenterapia

Rovnaké šance pre
kaţdého

Kreatívny svet očami
výnimočných detí

Podporená
suma

Mesto

1 654,00 € Bratislava

1 500,00 €

960,00 €

Kysucké Nové
Mesto

Hanušovce nad
Topľou

1 600,00 € Detva

120 000,00 €

Kraj
predkladateľa

Anotácia o projekte

Bratislavský

Projekt je zameraný na vytvorenie centra pôsobiaceho v oblasti
augmentatívnej (podpornej) a alternatívnej (náhradnej) komunikácie,
cieľom ktorého je podpora komunikačných schopností a zlepšenie
kvality ţivota detí s málo funkčnou alebo úplne nefunkčnou rečou.
Činnosť centra spočíva nielen v AAK starostlivosti, ale aj v podieľaní sa
na rozvoji komunikačných pomôcok, organizovaní komunikačných
tréningov a seminárov pre rodičov, okolie dieťaťa a odborníkov.
Zámerom projektu je okrem podpory komunikačných schopností detí,
zlepšení kvality ich ţivota ako aj ich rodičov, zároveň spopularizovanie
problematiky v odbornej aj širokej verejnosti.

Ţilinský

Centrum sociálnych služieb Fantázia poskytuje svoje sluţby 70-im
klientom na dvoch pracoviskách. Zakúpením a vybudovaním skleníka sa
umoţní klientom centra pracovať v skleníku, venovať sa pestovaniu
zeleniny a iných plodín v priebehu celého roka. Gardenterapia podporuje
a rozvíja elementárne zručnosti, základné pracovné návyky, ktoré
rozvíjajú a zdokonaľujú jemnú motoriku a motorickú koordináciu.
Realizácia projektu umoţní klientom aktivizovať ich potenciál
sebrealizačnými aktivitami podporujúcimi rozvoj ich pracovných
zručností. Zároveň sa posilnia ich postoje a zručnosti smerujúce k
dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju ţivotnú
situáciu. V rámci gardenterapie získajú pocit potrebnosti a uţitočnosti
pre spoločnosť

Prešovský

Klub mladých mesta Hanušovce nad Topľou chce v rámci projektu
Rovnaké šance pre kaţdého vytvoriť vhodné podmienky na zmysluplné
trávenie a vyuţívanie voľného času pre deti a rómsku mládeţ v meste.
Mládeţnícky klub bude slúţiť ako infocentrum, kde by sa mohli stretávať
a získavať informácie. Súčasne bude fungovať ako infocentrum pre
občanov v rómskej osade pod Šibenou, keďţe v tejto lokalite nie sú
ţiadne iné priestory, kde by sa mohli stretávať. Myšlienka projektu
vznikla z potrieb mladých ľudí ako aj zo strany rómskej komunity.
Realizátori projektu chcú týmto spôsobom aktivizovať mladých ľudí k
zapájaniu do verejného ţivota.

Banskobystrický

Projekt Kreatívny svet očami výnimočných detí prispieva k zlepšeniu
kvality ţivota a rozvoja osobnosti detí s postihnutím, k zmysluplnému
tráveniu voľného času, čo vedie k odstráneniu úzkosti a strachu, k
redukcii stresu a stereotypného správania, zníţeniu agresívneho
správania a sebapoškodzovania. Aktivizácia detí s mentálnym
postihnutím je jednou z najdôleţitejších činností v oblasti špeciálnopedagogickej praxe. Aj napriek tomu, ţe ich intelektové schopnosti sú
zníţené, môţu preţiť plnohodnotný a zmysluplný ţivot. Prostredníctvom
ergoterapie sa budú realizátori projektu snaţiť o zlepšenie telesných a
psychických funkcií, zlepšenie narušeného správania pracovnou
činnosťou, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia a zvýšenie
schopnosti sústredenia.

