
Zoznam podporených projektov Zelená pre seniorov 2009

Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu

Podporená 

suma
Mesto

Kraj 

predkladateľa
Anotácia

1 04-ZPS Obecný úrad Očová Odstráňme bariéry 1 664,00 € Očová Banskobystrický

Projekt Obecného úradu Očová si dáva za cieľ rozvíjať zručnosti miestnych 

seniorov pri práci s počítačom a internetom a tým umoţniť tejto skupine 

jednoduché získavanie informácií o aktuálnom dianí ako aj udrţiavanie 

kontaktov s ich blízkymi v zahraničí. Do projektu plánujú tieţ aktívne zapojiť 

mladú generáciu, príbuzných seniorov. Projekt by chcel poskytnúť cieľovej 

skupine tieţ moţnosť zapojiť sa po prechode z pracovného prostredia do 

nového kolektívneho prostredia ľudí s podobnými záujmami. Aj po ukončení 

tohto projektu plánujú iniciátori pokračovať v stretávaní sa a rozvíjaní 

podobných aktivít ako je práca s novými médiami.

2 11-ZPS
Občianske zdruţenie Nostra 

Patria
Mosty so svetom 1 785,00 €

Ţiar nad 

Hronom
Banskobystrický

"Mosty so svetom" je názov projektu, ktorý je plánovaný pre cieľovú skupinu 

obyvateľov Domova dôchodcov zo Ţiaru nad Hronom ako aj seniorov z blízkeho 

okolia. Zámerom je poskytnúť tejto skupine bezplatný prístup k internetu a 

moţnosť rozvíjania zručností pri práci s počítačom, čo si určili za úlohu členovia 

občianskeho zdruţenia Nostra Pratia. Iniciátori vidia význam projektu práve v 

racionálnom vyuţití voľného času takejto cieľovej skupiny ako aj jej socializácii v 

dnešnej spoločnosti.  

3 19-ZPS OZ Rómskej víly Dţajany
Manuš dţi o merben sikhľol/ 

Človek sa učí do smrti
1 500,00 €

Krásnohorské 

podhradie
Košický

OZ Rómskej víly Dţajany vytvorilo projekt zameraný pre často opomínanú 

skupinu Rómov - seniorov s úmyslom vypracovať aktivity adekvátne k ich 

špecifickým potrebám a moţnostiam. V rámci projektu tak naplánovali aktivity 

ako vianočné posedenie, vzdelávacie besedy o súčasnej platnej mene a 

zdravotnej starostlivosti, exkurziu do kúpeľov Číţ, či tvorivé dielne, kde sa 

seniori budú realizovať ako lektori a predajú tak svoje skúsenosti mladším 

generáciám. Prostredníctvom týchto aktivít by chceli zlepšiť ich informovanosť a 

vzdelanosť, sprostredkovať komunikáciu s okolím a celkovo pozitívne vplývať 

na túto cieľovú skupinu.   

4 20-ZPS Matica slovenská
Rozdielnosť generácií v 

tvorbe umeleckých hodnôt
1 710,00 € Martin Ţilinský

Nápad prepojiť inšpirácie a aktivity mladých umelcov základných škôl so staršou 

generáciou výtvarníkov prináša projekt, ktorého iniciátorom je Matica slovenská. 

Úmyslom je vytvoriť umelecké dvojice vţdy so staršej a mladšej generácie, ktoré 

budú tvoriť na určitú tému s vyuţitím určenej techniky. Projekt zavŕši výstava 

takto vzniknutých diel, ktorá prinesie konfrontáciu prístupu a pohľadu na svet v 

tvorbe novej a staršej generácie. Prínosom projektu je okrem iného taktieţ 

vytvorenie priestoru pre ţivú komunikáciu, nové impulzy a priame podávanie 

tradície v rámci umeleckých generácii.  

5 28-ZPS
Spevácky zbor mesta Brezna- 

občianske zdruţenie
Učíme sa v kaţdom veku 1 430,00 € Brezno Banskobystrický

Projekt "Učíme sa v kaţdom veku" si dáva za cieľ vypracovať vzdelávací 

program s doplňujúcimi aktivitami určený pre cieľovú skupinu členov 

Speváckeho zboru mesta Brezna - seniorom. Tento program bude v sebe 

zahŕňať prednášky na rôzne témy, praktické cvičenia a tréningy (pohybové 

aktivity, či workshopy) so zameraním na získavanie nových informácií a nových 

zručností, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality ţivota seniorov. V rámci projektu sa 

očakáva tieţ posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi staršími a 

mladšími členmi organizácie, ktorí sa budú do projektu zapájať ako dobrovoľníci. 

6 35-ZPS

ZePTA - Zdruţenie na 

podporu tvorivých aktivít 

seniorov v Michalovciach

SENIORA - Vánok 1 100,00 € Michalovce Košický

Spevácka skupina SENIORA - Vánok uţ 2 roky zdruţuje 32 člennú skupinu v 

seniorskom veku, ktorá sa aktívne venuje speváckym nácvikom a vystúpeniam. 

Pre rozvoj ich ďalšej činnosti je potrebné zakúpiť si ich vlastný sprievodný 

hudobný nástroj - syntetizátor. V rámci projektu plánujú tieţ rozšíriť svoje rady o 

ďalších členov a pracovať na skvalitňovaní ich hudobného prejavu. Svoj 

repertoár plánujú tieţ rozšíriť o niekoľko zahraničných piesní a osloviť tak 

partnerov v susedných štátoch so zámerom vzájomnej spolupráce a účinkovaní.    

7 37-ZPS
Evanjelický a. v. cirkevný zbor 

Tisovec
Uvarme si spoločenstvo 1 500,00 € Tisovec Banskobystrický

S nápadom prepojiť aktivity staršej a mladšej generácie prišiel taktieţ 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Tisovec. Hlavnou myšlienkou je stretnúť sa pri 

obľúbenej činnosti - príprave jedál rôzneho charakteru. Generácie si tak 

vzájomne vymenia nielen skúsenosti z tejto oblasti a informácie o zdravom 

ţivotnom štýle. Mladšia generácia má za úlohu napríklad tieţ oboznámiť 

seniorov s moţnosťou vyhľadávania si nových vedomostí z týchto oblastí na 

internete. Svoje aktivity budú ďalej prezentovať verejnosti formou menších 

otvorených stretnutí ako aj na záverečnej recepcii pre obyvateľov mesta. 

8 38-ZPS Obec Cinobaňa Farebný svet ţien 964,00 € Cinobaňa Banskobystrický

Pre cieľovú skupinu ţien v poproduktívnom veku je zameraný projekt "Farebný 

svet ţien", ktorého iniciátorom je obec Cinobaňa. Náplňou projektu sú dve 

hlavné aktivity v rámci tvorivých dielní "Znovuobjavenie receptov starých materí" 

- uchovávanie starých receptov pre ďalšie generácie a "Kurz kreslenia na 

hodváb". Ako výstup týchto aktivít plánujú vydanie broţúry so spracovaním 

starých receptov a postupov a usporiadanie výstavy ich tvorivej výtvarnej práce 

pre širšiu verejnosť, na ktorej plánujú tieţ malú ochutnávku jedál podľa týchto 

receptov.   

9 42-ZPS
Turčianske kultúrne stredisko 

v Martine
Výtvarné inšpirácie seniorov 1 650,00 € Martin Ţilinský

"Výtvarné inšpirácie seniorov" je názov projektu pripraveného Turčianskym 

kultúrnym strediskom v Martine, ktoré sa zameralo na cieľovú skupinu seniorov - 

neprofesionálnych výtvarníkov. V rámci projektu plánujú usporiadať tvorivé 

dielne pod vedením akad. sochára, ktorý ich oboznámi a poučí o vyuţití 

netradičných a náročnejších techník. Výstupom tvorivých dielní bude 

prezentovanie takto vzniknutých diel prostredníctvom putovnej výstavy v 

regióne Ţilinského samosprávneho kraja. Prínosom projektu by mala byť 

motivácia staršej generácie k tvorivej činnosti, rozvíjanie jej komunikatívnosti a 

sebareprezentácie.       

10 48-ZPS

Zariadenie pre seniorov a 

domov sociálnych sluţieb 

mesta Liptovský Mikuláš

Aj tak sme stále frajeri... 1 340,00 €
Liptovský 

Mikuláš
Ţilinský

Projekt "Aj tak sme stále frajeri..." si dáva za cieľ sprístupniť internet seniorom a 

zdravotne postihnutým klientom zo sociálneho zariadenia v Liptovskom Mikuláši. 

Projekt má umoţniť cieľovej skupine získať nové kontakty s vonkajším okolím a 

tak odstrániť ich sociálnu izoláciu, ako aj rozvíjať vzájomnú spoluprácu a 

sociálne vzťahy medzi klientmi navzájom. Klientom sa pri aktivitách plánujú 

venovať podľa ich individuálnych potrieb a vytvoriť pre nich prostredie, v ktorom 

by sa cítili príjemne.    

11 49-ZPS Základná škola Seniori - priatelia počítačov 1 860,00 € Michalovce Košický

Hlavným bodom projektu "Seniori - priatelia počítačov" je oboznámenie seniorov 

s novými informačno-komunikačnými technológiami. Iniciátori projektu 

rozplánovali v rámci niekoľkých pravidelných stretnutí jednotlivé kroky pri 

osvojovaní si základov práce na PC a s jeho základnými programami, ďalej 

tlačiarne, kopírky, fotoaparátu, videokamery a scaneru. Na záver usporiadajú 

akciu, na ktorej budú seniori spolupracovať pri práci na PC s mládeţou a 

odprezentujú výsledky svojej práce s novými médiami.   

12  53-ZPS Pezinok Akadémia tretieho veku 1 500,00 € Pezinok Bratislavský

Akadémiu tretieho veku zriadilo mesto Pezinok v septembri roku 2007 s cieľom 

integrovať seniorov do aktuálneho diania, rozvíjať ich vzdelanie, viesť k 

nadväzovaniu spoločenských kontaktov a sebarealizácii. V rámci aktuálneho 

projektu začlenili do vzdelávacieho programu predmet, ktorý má zvýšiť 

počítačovú gramotnosť tejto skupiny, oboznámiť ich s modernými technológiami 

v oblasti nových médií a taktieţ plánujú zatraktívniť výučbu vyuţívaním 

videoprojekcie. Získané poznatky by chceli ďalej vyuţiť v diskusných fórach, 

prípadne najzaujímavejšie myšlienky a aktivity reprezentovať formou broţúry.  
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Číslo 

projektu
Predkladateľ Názov projektu
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13  61-ZPS
Regionálne kultúrne centrum 

v Prievidzi
Zaostrené na seniorov 800,00 € Prievidza Trenčiansky

Podnetný preventívny vzdelávací projekt predloţilo Regionálne kultúrne 

centrum v Prievidzi, ktoré sa zameralo na prevenciu kriminality páchanú na 

starších občanoch. Úlohou je oboznámiť seniorov s konkrétnym nebezpečím, 

poskytnúť im návody a odporúčania ako sa chrániť a tieţ vyvarovať sa rizikám 

úrazov v cestnej premávke. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 

prednášok, diskusných fór a besied členov obecných klubov dôchodcov. 

Prednášky budú viesť členky Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 

Prievidzi.    

14  63-ZPS Spoločnosť Kolomana Sokola
Kaburaba pre seniorov - 

výtvarné dielne
1 500,00 €

Liptovský 

Mikuláš
Ţilinský

Projekt Spoločnosti Kolomana Sokola prináša cyklus tvorivých dielní pre 

seniorov, ktoré im umoţnia oboznámiť sa a vyskúšať si rôzne textilné techniky 

ako aj menej známe a technologicky náročnejšie výtvarné techniky. Realizácia 

tvorivých dielní bude prebiehať v priestoroch centra 1-2 x v mesiaci pod 

vedením profesionálnych lektorov. Výstupom projektu bude usporiadanie 

výstavy "Tvorivé inšpirácie", kde odprezentujú výsledky svojej tvorby.   

15  64-ZPS
Hornozemplínska kniţnica vo 

Vranove nad Topľou

Kniţnica ako vzdelávacie a 

informačné centrum seniorov
1 920,00 €

Vranov nad 

Topľou
Prešovský

Vytvoriť vzdelávacie a informačné centrum pre seniorov s bezplatným 

poskytovaním sluţieb v oblasti vzdelávania a získavania informácií je cieľom 

projektu predloţeného Hornozemplínskou kniţnicou vo Vranove nad Topľou. 

Súčasťou projektu budú pravidelné prednášky, diskusie ako aj "počítačové 

stretnutia". Kniţnica plánuje poskytnúť cieľovej skupine aj moţnosť realizovať a 

zapájať sa pri príprave ďalších aktivít najmä pre deti a mládeţ a vytvoriť tak 

priestor pre vzájomnú komunikáciu staršej a novej generácie.   

16  68-ZPS Domov seniorov Lamač
20. Vianoce s úsmevom na 

tvári za počítačom
1 500,00 € Bratislava Bratislavský

Poskytnúť priestor pre rozvíjanie zručností a vedomostí pri práci s počítačom a 

internetom si zvolil za cieľ svojho projektu Domov seniorov Lamač. Pri 

pravidelných stretnutiach s cieľovou skupinou plánujú individuálny prístup a 

poskytovanie konzultácií. Na týchto stretnutiach by chceli podporiť vzájomnú 

spoluprácu seniorov a aj nadväzovanie ich sociálnych kontaktov. 

17 71-ZPS OZ Jelšavanka Spoločne za krajší ţivot 1 500,00 € Jelšava Banskobystrický

Spoluprácu medzi staršou a mladšou generáciou rozvíja koncepcia projektu 

"Spoločne za krajší ţivot" predloţeného OZ Jelšavankou. Hlavným cieľom je 

rozvíjať a zlepšiť vzájomnú komunikáciu, predávanie skúseností a tradícií ako aj 

nových podnetov a impulzov, ďalej umoţnenie komunikácie a počítačovej 

gramotnosti seniorov. Okrem zaučenia seniorov pri práci s počítačom sú ďalšími 

aktivitami akési tvorivé dielne, kde naopak seniori zaučia mladšiu generáciu 

napríklad ručným prácam, šitiu, maľovaniu kraslíc, či pečeniu. K Veľkej noci 

plánujú prezentáciu tvorby, ktorá vznikne pri spoločných ich aktivitách.  

18 76-ZPS
Organizácia The Hidden Child 

Slovensko

Zvýšenie počítačovej 

gramotnosti členov Hidden 

Child

2 000,00 € Bratislava Bratislavský

Organizácia zdruţujúca ľudí poznačených tragédiou Holocaust, ktorí pracujú na 

príprave memoárov a výpovedí, plánuje vylepšiť svoje aktivity prostredníctvom 

rozvíjania svojich moţností, konkrétne práce s počítačom a internetom. Vybraní 

členovia organizácie najprv podstúpia kurz počítačovej gramotnosti pre 

školiteľov, aby následne mohli svojich známych z radov tejto organizácie zaučiť 

a usmerňovať. Na zakúpených notebookoch by chceli ďalej pracovať na písaní 

svojich memoároch. 

19 90-ZPS

Reformovaná kresťanská 

cirkev na Slovensku, 

Cirkevný zbor Rimavská 

Sobota

Klikni na to babka... 1 200,00 €
Rimavská 

Sobota
Banskobystrický

Na odbúranie predsudkov seniorov voči práci s novými médiami, konkrétne PC 

a internetom zacielil projekt "Klikni na to babka..". Projekt budú realizovať a 

koordinovať členovia Cirkevného zboru v Rimavskej Sobote. Okrem 

vyhľadávania informácií budú seniori poučení o moţnostiach komunikácie 

pomocou PC a internetu s ich príbuznými a priateľmi. Tento projekt by mal 

dlhodobo zabezpečiť otvorený prístup k práci s PC pre záujemcov v príjemnom 

prostredí, ktoré im poskytne táto komunita. 

20 97-ZPS

Centrum pre rodinu a 

sociálnu starostlivosť 

Harmónia

Aktívny senior dnešnej doby 1 790,00 € Dolný Kubín Ţilinský

Priblíţiť technické vymoţenosti staršej generácii je zámerom projektu s názvom 

"Aktívny senior dnešnej doby". Centrum pre rodinu a sociálnu starostlivosť 

Harmónia v Dolnom Kubíne plánuje zabezpečiť pre cieľovú skupinu 

zodpovedný projektový tím s lektorom na výučbu PC, ďalej príjemný priestor s 

adekvátnym vybavením, vypracovaný kvalitný školiaci program, ktorého 

absolventi získajú od obce certifikáty.  

21 101-ZPS
Stredná odborná škola 

technická v Humennom
Babi/ dedo, to sa robí takto 1 900,00 € Humenné Prešovský

Stredná odborná škola technická v Humennom predloţila projekt, ktorým sa 

chce priblíţiť staršej generácii z tohto regiónu, pričom zacielila na problém 

medzigeneračných vzťahov dnešnej spoločnosti. Do pripravovaných aktivít v 

rámci projektu sa budú zapájať vytvorené dvojice senior - ţiak, ktorí budú 

spolupracovať pri práci s PC a internetom. Výsledky spolupráce pri aktivitách 

nakoniec zhodnotia v dotazníkovej forme a svoje výsledky mienia uverejniť v 

regionálnej tlači.    

22 111-ZPS Galant, nezisková organizácia Ţivot seniora je umenie ţiť 1 900,00 € Bratislava Bratislavský

Projekt neziskovej organizácie Galant sa zameral na problematiku spoluţitia 

rôznych generácií ako aj spoluţitie  hendikepovaných a zdravých ľudí. V ich 

záujme je vytvoriť v priestoroch škôlky a prislúchajúcej záhrady adekvátny 

priestor vybavený terapeutickým materiálom a pomôckami, kde bude moţné 

stráviť príjemné spoločné chvíle pre rôzne generácie. Takto chcú vytvoriť 

priestor pre budovanie a posilnenie sociálnych vzťahov. V rámci projektu 

pripravujú rôzne spoločenské kultúrne aktivity a aktivity spojené s prácou na PC. 

23 115-ZPS Ţilinská univerzita v Ţiline Seniori cez objektív 1 875,00 € Ţilina Ţilinský

"Seniori cez objektív" je pripravovaný projekt Ţilinskej univerzity šíriaci myšlienku 

aktívneho preţívania seniorského veku, v ktorom sa moţno zapojiť do práce s 

novými informačno-komunikačnými technológiám. Študenti Univerzity tretieho 

veku pod vedením mladých skúsených odborníkov budú pracovať s novými 

médiami, PC a videokamerou, pomocou ktorej nafilmujú a ďalej spracujú, 

zostrihajú a otitulkujú krátke videozáznamy a dokumentačný materiál. 

Fotoarchív aktivít potom zverejnia na internetových stránkach Univerzity tretieho 

veku.  

24 116-ZPS Kysucká kniţnica v Čadci
Cesta bez bariér do sveta 

informácií
1 845,00 € Čadca Ţilinský

Zvýšiť informačnú gramotnosť a podporiť rozvoj počítačových zručností 

seniorov je cieľom projektu Kysuckej kniţnice v Čadci. Okrem vytvorenia 

priestoru s lektorátmi pre oboznámenie sa s prácou na PC si iniciátori zaumienili 

priblíţiť cieľovej skupine tieţ prácu s inými novými komunikačnými 

technológiami ako mobilným telefónom, digitálnym fotoaparátom, či kamerou. 

Vzdelávací kurz bude vyhodnotený skúškami ich zručností s odovzdaním 

certifikátov.

25 118-ZPS Spojená škola Martin Skúsme to spoločne 1 915,00 € Martin Ţilinský

Medzigeneračný projekt "Skúsme to spoločne", ktorý bude realizovať a 

koordinovať Spojená škola v Martine, si dáva za cieľ poskytnúť školenia pre 

seniorov pomocou mobilnej učebne. Kurzy budú prebiehať v Stredisku 

evanjelickej DIAKONIE v Sučanoch a Klube dôchodcov v Martine. Tím mladých 

realizátorov vytvorí študijný program a potrebné materiály spolu so 

zabezpečením podmienok pre vytvorenie vhodného učebného prostredia a 

odovzdá svoje znalosti a zručnosti staršej generácii. 

26 122-ZPS
Správa zariadení sociálnych 

sluţieb

Vnúčik, pošlem ti to e-

mailom
1 480,00 € Nitra Nitriansky

Cieľovou skupinou projektu predloţeného Správou zariadení sociálnych sluţieb 

sú seniori a ŤZP občania, ktorým chcú umoţniť priestor pre rozvíjanie 

sociálnych kontaktov a ich obmedzených moţností. Zámerom je oboznámiť ich 

s prácou na PC a internetom a moţnosťami komunikácie pomocou nových 

technológií. Aj takto môţu naďalej rozvíjať kontakty so svojimi príbuznými a 

priateľmi a prípadne získavať nové kontakty.    
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27 123-ZPS
Občianske zdruţenie Šanca 

pre nechcených

Digitálna gramotnosť v 

Centre sociálnych sluţieb 

Náruč záchrany 

SENIOR&JUNIOR

1 800,00 € Bratislava Bratislavský

Občianske zdruţenie Šanca pre nechcených, ktoré poskytuje útočište pre 

seniorov a osamelé matky v Centre sociálnych sluţieb - Náruč záchrany 

SENIOR&JUNIOR, chce predloţeným projektom umoţniť aj tejto 

znevýhodnenej skupine rozvoj v oblasti informačných a komunikačných 

technológií. Cieľom je poskytnúť priestor a moţnosti ďalšieho vzdelania, ktoré 

môţe táto skupina uplatniť v profesii a tieţ pri rozvíjaní a nadväzovaní nových 

sociálnych kontaktov. 

28 127-ZPS Domov sociálnych sluţieb
Dobudovanie internetovej 

kaviarne
1 200,00 € Zvolen Banskobystrický

Projektom "Dobudovanie internetovej kaviarne" plánuje DSS Zvolen zavŕšiť 

svoju snahu o vytvorenie internetovej klubovne pre svojich klientov - seniorov a 

občanom s telesným postihnutím. Určený sociálny pracovník bude 3x týţdenne 

pomáhať cieľovej skupine pri práci a komunikácii cez internet s blízkymi. Tento 

priestor pre komunikáciu svojich klientov plánujú vylepšiť tieţ webkamerou.

29 142-ZPS Slovenské centrum pomoci Rozprávky starej mamy 2 000,00 €
Čierne pri 

Čadci
Ţilinský

"Rozprávky starej mamy" je projekt s cieľom vytvoriť webstránku, na ktorú by 

seniori pomocou dobrovoľníkov prispievali svojimi ţivotnými príbehmi, 

skúsenosťami a inými zaujímavými postrehmi. Úmyslom je vyškoliť niekoľko 

dobrovoľníkov, ktorí by pôsobili priamo v zariadeniach pre seniorov a 

spolupracovali s nimi. Tieto aktivity by mali prebiehať pod dohľadom psychológa. 

Dané práce by neskôr chceli aktivisti vydať v kniţnej podobe a tieţ vytvoriť 

priestor pre diskusie a nadväzovanie nových kontaktov v rade seniorov. 

30 145-ZPS MANUS občianske zdruţenie Pomáhajme si navzájom 1 985,00 € Martin Ţilinský

Hlavným zámerom projektu "Pomáhajme si navzájom" je vytvoriť  priestor pre 

dialóg medzi staršou generáciou v postproduktívnom veku a mladou 

generáciou, ktorá je ochotná predať svoje skúsenosti a zručnosti pri práci s 

novými technológiami seniorom. Ako uvádza predkladateľ, občianske zdruţenie 

MANUS, dôleţitým aspektom projektu je tieţ realizácia pracovnej terapie 

klientov resocializačného zariadenia, ktorí budú v projekte figurovať ako 

dobrovoľníci - aktivisti. 

31 147-ZPS
Centrum komunitného 

rozvoja Košice

Minulosť a súčasnosť dvoch 

generácií
1 915,00 € Košice Košický

Vzájomné predávanie skúseností a ďalšia spolupráca medzi seniormi, ţiakmi ZŠ 

a dobrovoľníčkami - študentkami sociálnej práce je hlavným bodom projektu 

Centra komunitného rozvoja v Košiciach. Aktivity zahŕňajú organizovanie 

tematických besied v neformálnom prostredí, v rámci ktorých oboznámia 

seniorov s tvorbou prezentácií a jednoduchej práce na PC. Projekt má 

napomôcť najmä pri budovaní medzigeneračných sociálnych vzťahov.  

32 151-ZPS Občiansky klub Veľký Šariš Seniori oţivujú hrad 885,00 € Veľký Šariš Prešovský

V rámci projektu "Seniori oţivujú hrad" plánujú členovia Občianskeho klubu 

Veľký Šariš zapojiť cieľovú skupinu seniorov ako dobrovoľníkov pri 

brigádnických prácach na miestnom hrade. Táto aktivita bude prepojená s 

exkurziou a vytvorením propagačnej fotodokumentácie pre ďalších 

návštevníkov hradu. Ďalšie stretnutie bude spojené s besedou s historikom, 

ktorý im bliţšie vylíči históriu miesta. Vyvrcholením projektu bude otvorenie 

sprievodcovskej sluţby na hrade, do ktorej budú zapojení seniori ako 

dobrovoľníci.  

33 157-ZPS
Prameň, nezisková 

organizácia

Na mene nezáleţí a ani na 

veku
1 492,00 € Teplička Košický

Cieľovú skupinu projektu predloţeného neziskovou organizáciou Prameň tvoria 

seniori ţijúci v domácnostiach, ktorí nenavštevujú ţiadne zariadenie sociálnych 

sluţieb. Prvá fáza projektu sa sústredí na prehĺbenie vedomostí a zručností pri 

práci s PC a internetom. V druhej fáze budú mladí dobrovoľníci pomáhať 

seniorom pri zozbieraní informácii pre vytvorenie rodokmeňov. Následne tieto 

rodokmene odprezentujú formou elektronických prezentácií v Tepličskej izbe a 

mailom ich pošlú jednotlivým príslušníkom rodov.  

34 175-ZPS
Domov dôchodcov a domov 

sociálnych sluţieb Veľký Krtíš

S internetom za rodinou a 

celým svetom
2 000,00 € Veľký Krtíš Banskobystrický

Pracovníci Domova dôchodcov a domova sociálnych sluţieb vo Veľkom Krtíši 

vypracovali projekt, ktorým chcú svojim klientom poskytnúť moţnosť oboznámiť 

sa s prácou na PC a tieţ im sprístupniť iné formy komunikácie, ktoré poskytuje 

internet. Tieto aktivity plánujú zabezpečiť vyškoleným inštruktorom, ktorý 

povedie vzdelávací kurz. Taktieţ by chceli oboznámiť s týmto projektom 

príbuzných a priateľov svojich klientov a aktívne ich zapojiť do tohto druhu 

komunikácie. 

35 181-ZPS Psychosociálne centrum
Štyri v jednom pre aktivitu 

seniorov
2 000,00 € Košice Košický

"Štyri v jednom pre aktivitu seniorov" je názov projektu Psychosociálneho centra 

v Košiciach, ktorý má umoţniť seniorom rozvoj vedomostí v oblasti zdravotnej 

starostlivosti, zručností pri práci s PC a internetom a taktieţ rozvíjať ich 

schopnosti a cit pre umenie. V rámci projektových aktivít naplánovali teoretickú 

časť s prednáškami z oblasti prevencie psychických ochorení, hravou formou si 

ďalej  precvičia pamäť pri práci na PC a podstúpia blok arteterapie a 

muzikoterapie.  

36 187-ZPS
Gymnázium Spišská Stará 

Ves
Konfrontácie 1 880,00 €

Spišská Stará 

Ves
Prešovský

Vzájomná spolupráca medzi obyvateľmi domova dôchodcov a  stredoškolskou 

mládeţou zo Spišskej Starej Vsi je nosníkom pripraveného projektu 

"Konfrontácie", ktorého výstupom bude tvorba farebného čitateľského setu s 

kreatívnou prílohou. V týchto setoch budú spracované "generačné" diskusie 

mládeţe so seniormi a rodičmi napríklad o charakteristikách sviatočných zvykov 

rodiny. Pri pripravovaní takýchto materiálov budú seniori napomáhať a 

koordinovať činnosti mládeţe.     

37 188-ZPS
Naša šanca, nezisková 

organizácia

Starší a mladší - 

odovzdávanie štafety ţivota
1 715,00 €

Kokšov - 

Bakša
Košický

Prepojiť aktivity seniorov a mládeţe, vzájomné obohatenie a výmena skúseností 

pri ich spolupráci je náplňou projektu predloţeného neziskovou organizáciou 

Naša šanca. V rámci tohto projektu usporiadajú niekoľko stretnutí, na ktorých 

budú prebiehať diskusie na rôzne témy, tvorivé dielne, rozprávanie rozprávok a 

príbehov, a tieţ príprava výstavy vytvorených výrobkov. Počas týchto stretnutí 

bude mládeţ a dobrovoľníci oboznamovať seniorov s novou technikou 

fotodokumentácie a videozáznamov, formou ktorých taktieţ zdokumentujú 

sprievodné činnosti projektu.   

60 000,00 €
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