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Číslo 

projektu
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Podporená 
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Mesto Kraj predkladateľa Anotácia o projekte

005-PSB OZ DLAŇ

"Viem čo chcem, 

potrebujem len trochu 

pomôcť"

1 800,00 €      Lučenec Banskobystrický

Cieľom projektu Viem čo chcem, potrebujem len trochu pomôcť!  je 

podporiť prirodzenú sociálnu sieť a neformálne sociálne zdroje pomoci 

pri zvyšovaní kvality života ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí žijú v 

Zariadení podporovaného bývania. V rámci projektu sa pre ľudí s 

mentálnym znevýhodnením zrealizuje vzdelávanie o individuálnom 

plánovaní podpory s pomocou podporných skupín. Vzdelávania sa 

zúčastnia aj príbuzní ľudí s hendikepom a dobrovoľníci. Ľudia s 

mentálnym znevýhodnením si v rámci vzdelávania vytvoria s pomocou 

svojich podporných skupín na základe svojich snov, túžob a cieľov svoje 

vlastné individuálne plány. V priebehu realizácie projektu si potom ľudia 

s mentálnym znevýhodnením svoje plány s podporou budú napĺňať - 

budú sa učiť nové zručnosti, nové aktivity, plniť si predstavy o trávení 

voľného času. Ľudia s hendikepom sa opäť zblížia so svojimi rodinami, 

zmenší sa ich izolácia a získajú svoju podpornú sieť.

009-PSB

Domov dôchodcov 

a domov 

sociálnych služieb 

Záhonok - 

stredisko Domov 

sociálnych služieb 

Symbia

Efektívne špecializované 

poradenstvo
1 300,00 €      Zvolen Banskobystrický

Obsahom projektu Efektívne špecializované poradenstvo  je vytvoriť 

databázu špeciálnych pomôcok a literatúry, ktoré budú predkladatelia 

využívať pri špecializovanom sociálnom poradenstve v teréne - v 

rodinách, ktoré majú deti s autizmom. Cieľom projektu je zefektívniť 

špecializované sociálne poradenstvo pre rodiny s deťmi s autizmom a 

dôrazom na rodiny s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku. 

Niektoré špeciálne pomôcky budú v rámci projektu vyrobené 

svojpomocne, iné budú objednané u overených dodávateľov. Ide najmä 

o pomôcky, ktoré vytvoria autistovi protetické prostredie. Konkrétna 

pomôcka sa najskôr použije v rodine a ak sa osvedčí, bude rodine na 

určitý čas zapožičaná. V rámci projektu sa bude tiež realizovať druhá 

reedícia výukového CD, kde sú návody na výrobu jednoduchých 

pomôcok a zakúpi sa odborná literatúra o problematike autizmu.

015-PSB

"Harlekýn" 

Zariadenie 

sociálnej 

starostlivosti 

Topoľčany

Pomôžme si a inšpirujme 

sa navzájom
380,00 €         Topoľčany Nitriansky

V rámci projektu Pomôžme si a inšpirujme sa navzájom  budú mať klienti 

Zariadenia sociálnych služieb "HARLEKÝN" v Topoľčanoch možnosť 

dostať sa do kontaktu s intaktnou populáciou, vyskúšať si nové výtvarné  

a arteterapeutické techniky, nadobudnúť tak nové pracovné zručnosti a 

schopnosti, zvýšiť vieru vo vlastné schopnosti a rozvíjať vzájomnú 

komunikáciu. 6 klientov zariadenia a 6 detí zo Základnej školy v 

Ludaniciach sa pod vedením arteterapeutických odborníkov stretne na 

workshope, kde budú spolupracovať na realizácii výtvarných diel, ktoré 

budú po skončení projektu vystavené v Mestskej galérii v Topoľčanoch. 

Zmenšia sa tak bariéry medzi postihnutou a intaktnou populáciou, 

predpokladá sa udržiavanie vzniknutých priateľstiev.
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017-PSB
KRUH nezisková 

organizácia

Pomoc ZP osobám s 

duševným ochorením
1 500,00 €      Trnava Trnavský

Pomoc ZP osobám s duševným ochorením  je projekt zameraný na 

poskytovanie sociálneho poradenstva a rehabilitačné aktivity ZP osobám 

s duševným ochorením a zdravotne postihnutým občanom s 

nepriaznivým zdravotným stavom. Medzi programové aktivity smerujúce 

k návratu ZP klientov s duševným ochorením do zamestnania patrí 

najmä prevencia a sociálne poradenstvo, arteterapia, muzikoterapia, 

rozvíjanie počítačovej gramotnosti a využívanie internetu, rehabilitačne 

športová činnosť a ergoterapia. Sociálne služby sa budú poskytovať 

formou denných rehabilitačných stredísk v Centre psychosociálnej 

rehabilitácie neziskovej organizácie KRUH n.o., ktoré funguje od roku 

2007 a je jediným svojho druhu v regióne Trnavy. Týmto projektom bude 

zabezpečená udržateľnosť jeho prevádzky.

018-PSB SOCIATEAM
Spoločne odstraňujme 

bariéry
1 900,00 €      Nižná Žilinský

Hlavným cieľom projektu Spoločne odstraňujme bariéry  je 

prostredníctvom mapovania bezbariérového prostredia v regióne Oravy 

zmeniť postoj k životnej situácii občanov so zdravotným postihnutím a 

razantnejšie pôsobiť k uplatňovaniu ich ľudských a občianskych práv a 

vytvoriť podmienky na ich sociálnu integráciu. Budú teda zmapované 

architektonické bariéry v životnom prostredí pre občanov so ZP, teda 

najmä parkoviská, odstavné plochy, prístup do budov, zabezpečenie 

pohybu v budovách, na chodníkoch, vo verejnej doprave a bude vydaný 

informačný bulletin z mapovania bariérovosti v mikroregióne. Tieto 

aktivity by mali viesť k zvýšeniu povedomia a informovanosti v 

spoločnosti pri debarierizovaní životného prostredia a zapájaniu občanov 

pri odstraňovaní týchto bariér.

021-PSB

"KREATÍV" 

Zariadenie 

sociálnych služieb 

Klasov

"SVET HODVÁBU 

OČAMI OSÔB SO 

ZDRAVOTNÝM 

POSTIHNUTÍM"

730,00 €         Klasov Nitriansky

Vďaka projektu Svet hodvábu očami osôb so zdravotným postihnutím 

bude v "KREATÍV" ZSS Klasov zriadená ergoterapeutická dielňa "ARTE 

DIELŇA". Cieľovou skupinou bude 8 klientov zariadenia, ktorí po 

absolvovaní vzdelávacej aktivity - kurzu maľovania na hodváb, nájdu 

pracovné uplatnenie a sebarealizáciu v ARTE DIELNI, no aj mimo 

zariadenia tým, že vytvorené výrobky budú ponúknuté na trhu. Cez 

pracovnú terapiu v dielni, najmä maľovanie na hodváb, sa budú 

formovať, prehlbovať a upevňovať pracovné zručnosti a schopnosti, 

rozvíjať umelecká tvorivosť klientov zariadenia a taktiež sa podporí 

osobnostný rozvoj klienta a zvýši sa kvalita jeho života. Projekt má 

ambíciu dlhodobého dopadu, pretože zmysluplnou prácou v ARTE 

DIELNI sa otvárajú možnosti a reálne šance pre nezávislý spôsob života 

osôb so zdravotným postihnutím.
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026-PSB

ZOM Prešov - 

združenie ľudí so 

zdravotným 

postihnutím

Športom k nezávislosti" 2 000,00 €      Prešov Prešovský

Projekt Športom k nezávislosti  je zameraný na cieľovú skupinu mladých 

ľudí s ťažkým telesným postihnutím. Jeho cieľom je prostredníctvom 2 

dňového športového podujatia ponúknuť sebarealizáciu, nové zážitky, 

informácie, povzbudiť a motivovať účastníkov. Cez vzťah k športu bude 

motivovať k aktivite, ponúkne inšpiráciu, prinesie pozitívne príklady ľudí  

postihnutím a neformálnym spôsobom podporí ich sebavedomie a vzťah 

k športu. Športové hry sa budú konať v bezbariérových podmienkach, 

súťažiť sa bude v 6 disciplínach (hod oštepom, granátom, guľou, streľba 

zo vzduchovky, hod šípkami, boccia). Súčasťou bude zábavný program, 

vyhlásenie výsledkov a odmenenie výhercov. V rámci podujatia bude 

tiež zorganizované motivačné stretnutie s paralympionikmi a bude 

poskytnuté individuálne sociálne poradenstvo. Všetky aktivity projektu 

budú realizovať a organizovať mladí ľudia s ťažkým telesným 

postihnutím.

029-PSB

Združenie 

nevidiacich a 

slabozrakých 

Senica a Skalica

Rekondičný pobyt 

spojený s priestorovou 

orientáciou pomocou 

bielej palice

1 800,00 €      Senica Trnavský

Rekondičný pobyt spojený s priestorovou orientáciou pomocou bielej 

palice  je projekt, ktorý zabezpečí týždenný pobyt pre 25 členov 

Združenia nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica, ktorý má výšiť 

ich schopnosť začlenenia sa do bežného života a zároveň zabezpečí 

osobný kontakt a pobyt rovnako postihnutých ľudí, ktorí si môžu 

navzájom vymieňať skúsenosti a rady pre bežný život. Pobyt sa bude 

konať v rekreačnom stredisku Termálne kúpele Štúrovo, počas pobytu 

sa bude konať tréning priestorovej orientácie pomocou bielej paličky, 

spoločné stretnutia, na ktorých sa členovia dozvedia dôležité informácie 

z oblasti pomôcok pre nevidiacich, nových metódach, sociálnej pomoci, 

novelách v zákonoch. Pobyt je spojený aj s relaxáciou, zabezpečený je 

aj masér. Veľmi dôležitým aspektom je tiež sociálny kontakt, keďže 

postihnutí ľudia sú v bežnom živote izolovaní a majú málo príležitostí na 

stretávanie.

032-PSB OZ Zvuky cez ruky

Rytmy sveta - 

interaktívny workshop 

pre deti a mládež

1 600,00 €      Bratislava Bratislavský

Projekt Rytmy sveta - interaktívny workshop pre deti a mládež  tvorí 

séria jednorazových interaktívnych a zážitkových koncertov pre 

zdravotne znevýhodnené deti a mládež z vybraných školských zariadení. 

Rytmus je základnou súčasťou každého života. Zvládanie jednotlivých 

životných rytmov je dôležitou zručnosťou pre každého človeka. Rozvoj 

rytmického cítenia vplýva na rozvoj sociálnych, komunikačných, 

hudobných, ale aj matematických zručností. Rovnako má aj terapeutický 

rozmer. Podporuje pozitívne sebapoznanie, sebahodnotenie a 

sebaprezentáciu. Rozvíja schopnosť koncentrovať sa, počúvať, 

spolupracovať, tvoriť a spolutvoriť. Všetko sa deje v atmosfére hry, 

zábavy a relaxu, avšak pod odborným dohľadom skúseného 

muzikoterapeuta. Koncerty budú spojené s hudobnými workshopmi, kde 

si budú môcť deti sami vyskúšať hru na rytmické hudobné nástroje, 

ktoré bežne v zariadeniach nie sú k dispozícii.
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033-PSB

Domov sociálnych 

služieb pre 

dospelých Báhoň

CEZ RUKY K DUŠI 1 010,00 €      Báhoň Bratislavský

Realizácia pravidelných umeleckých workshopov, kde dôjde k 

zbližovaniu obyvateľov obce Báhoň žijúcich v domove sociálnych služieb 

i mimo neho, je predmetom projektu Cez ruky k duši . Lektormi cyklu 

piatich workshopov, ktoré sa budú konať od júna do októbra, budú 

zdravotne znevýhodnení klienti domova sociálnych služieb a ich 

obsahom najmä výučba klasických remesiel - výroba košíkov z prútia a 

papiera, práca s hlinou a výroba keramiky, práca s ovčím rúnom a 

technika plstenia, výroba predmetov z drôtu. Občania obce budú mať 

príležitosť bližšie spoznať svet a náplň bežného dňa života 

hendikepovaných osôb, ktoré žijú v ich obci už desiatky rokov, no 

nemajú veľa možností vzájomného stretávania sa a vytvárania 

kontaktov.

043-PSB

Domov sociálnych 

služieb - 

Adamovské 

Kochanovce

Keramická dielňa 1 130,00 €      
Adamovské 

Kochanovce
Trenčiansky

Zriadením keramickej dielne v Domove sociálnych služieb Adamovské 

Kochanovce v rámci projektu Keramická dielňa chce zariadenie rozšíriť 

spektrum ponúkaných činností pre klientov DSS a zároveň aj počet 

klientov zapojených do prác v dielňach. Práca s hlinou bola vybraná 

najmä z dôvodu, že zapája viacero zmyslov, čo je výhodné najmä pre 

klientov s ťažším stupňom postihnutia. Klienti budú vyrábať jednoduché 

tvary za pomoci sadrových formičiek či vykrajovania a plánuje sa tiež 

kombinovanie s prácou s inými prírodnými materiálmi, ako je napríklad 

drevo. Všetky aktivity budú smerovať k aktívnemu tráveniu voľného času 

osôb so zdravotným postihnutím, rozvoju ich manuálnej zručnosti, 

zlepšeniu psychického stavu a integrácii klientov do spoločnosti.

044-PSB

Centrum 

sociálnych služieb 

Dúhový sen, 

Kalinov

Dajme šancu dokázať, 

že nie sme iní
1 200,00 €      Medzilaborce Prešovský

Centrum sociálnych služieb v Kalinove poskytuje sociálne služby  

klientom s mentálnym a zmyslovým postihnutím, ktorými chcú zvýšiť 

kvalitu ich života.  Projekt Dajme šancu dokázať, že nie sme iní je 

zameraný na rozvoj osobnosti klienta prostredníctvom integrácie 

pozitívneho vnímania mentálne postihnutých klientov intaktnou 

populáciou. V projekte sú zahrnuté inovatívne nástroje, ktoré podporujú 

rozvoj osobnosti klienta, jeho sebavedomie, schopnosť a samostatnosť. 

Konkrétne aktivity zahŕňajú práce v skleníku pri starostlivosti o rastlinky, 

úpravu pôdy, samotnú výsadbu a výsev, vypracovanie harmonogramu 

starostlivosti, zalievania, vyťahovania buriny, kyprenia, hnojenia a 

podobne, zber a uskladňovanie, zazimovanie skleníka a tiež prípravu 

jednoduchých jedál. Taktiež je cieľom zlepšiť sociálnu komunikáciu 

klientov s verejnosťou, vyjadriť svoje pocity, zlepšiť vzájomné vzťahy v 

skupine a rozvíjať sociálne cítenie.
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045-PSB

Združenie 

príbuzných a 

priateľov Radosť v 

Košiciach

MERENDINA - SVET v 

"RADOSTI"
1 070,00 €      Košice Košický

Hlavným predmetom projektu MERENDINA - SVET v "RADOSTI"  je 

vzdelávací zemepisný cyklus "SVET v Radosti", kreatívne tvorivé dielne 

"Merendina" a tvorivé dielne "FOTO WORKSHOP". V zemepisnom cykle 

budú klienti rehabilitačného strediska za aktívnej pomoci dobrovoľníkov 

pripravovať projekty o mestách, prírodných pamiatkach a 

zaujímavostiach. Tvorivé dielne "MERENDINA" sú zamerané na 

vytváranie jednoduchých  darčekov z kreatívnej hmoty, ako sú napríklad 

maľované kamene, batikovanie, výroba pohľadníc, náušníc, náramkov a 

podobne. "FOTO WORKSHOP" zahŕňa fotografovanie prírody, ľudí a 

spoločné aktivity pod vedením lektorky. Úlohy budú podrobne rozdelené 

jednotlivcom podľa schopností a možností a ku každej aktivite budú 

pridelení dobrovoľníci a budú prizvaní aj rodinní príslušníci. Projekt chce 

umožniť klientom strediska, aby si v praxi odskúšali, čo dokážu 

vlastnoručne vytvoriť, čo je nielen prostriedkom na zvýšenie ich 

sebavedomia ale zároveň aj prípravou na chránené dielne do 

budúcnosti.

059-PSB

Detská 

psychiatrická 

liečebňa, n.o. Hraň

Rozprávkový svet 

autistov
1 500,00 €      Hraň Košický

Projekt Rozprávkový svet autistov má za cieľ skvalitnenie a zvýšenie 

úrovne ergoterapeutických a pohybových aktivít pre skupinu detí s 

autizmom a poruchami autistického spektra. Nácvik progresívnych 

pohybových schopností, jemnej a hrubej motoriky, pohybovej obratnosti, 

koordinácie tela, rozvoj rovnováhy, sociálnych interakcií v kontakte s 

okolím sa uskutoční vďaka zriadeniu multisenzorickej miestnosti na 

zrakovú a hmatovú stimuláciu vybavenú vodným bublinkovým valcom, 

optickými vláknami a dotykovou lampou - plazma valec a 

multisenzorickej miestnosti na vestibulárnu a proprioceptívnu stimuláciu 

so sedacími polohovacími vakmi, rehabilitačnými molitanovými 

súpravami, preliezkami a rovnovážnymi podložkami.

060-PSB

Domov sociálnych 

služieb a 

zariadenie 

podporovaného 

bývania MEREMA

Kulinárium 1 600,00 €      Modra Bratislavský

Projekt Kulinárium  je zameraný na skvalitnenie života ľudí žijúcich v 

tréningovom zariadení podporovaného bývania a ľudí žijúcich v domove 

sociálnych služieb, ktorí sa pripravujú na postupné osamostatnenie sa a 

získanie nezávislosti. Cieľom projektu je rozšírenie ich vedomostí a 

zručností v jednej z oblastí nevyhnutných k osamostatneniu, a to je 

varenie. Absolvovaním prípravných tréningových stretnutí a kurzu 

varenia získajú znevýhodnení ľudia nové skúsenosti v pre nich málo 

známej oblasti pod odborným vedením profesionála - šéfkuchára Petra 

Múčku. Dedičstvo svojich mám zasa uchránia vďaka nestarnúcim 

seniorom, ktorí ich zasvätia do tradičných receptov regiónu. Výstupom 

tejto tímovej spolupráce je využitie nadobudnutých zručností v reálnom 

živote, ale aj zhrnutie obľúbených receptov a zostavenie receptára v 

podobe kalendára, ktorý môže poslúžiť ďalším začiatočníkom i 

pokročilým.
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061-PSB

Občianske 

združenie LEN 

TAK TAK 

POHYBLIVÉ BYTOSTI 1 590,00 €      Bratislava Bratislavský

Cieľom projektu Pohyblivé bytosti  je  udržanie kontinuity a integračných 

výsledkov tanečnej skupiny prostredníctvom pravidelnej realizácie 

inovovaných tanečno-pohybových tréningov a workshopov integrovanej 

tanečnej skupiny mladých ľudí s pohybovým postihnutím a bez 

postihnutia LEN TAK TAK, reprízovania tanečno-pohybových 

predstavení Pohyblivé pobrežie a Oranžová. Zmyslom tanečnej skupiny 

je vytvárať priestor pre integráciu a umelecké vyjadrenie sa všetkých jej 

členov cez tvorivý proces. Prostredníctvom spoločného predstavenia a 

workshopu s Divadlom s pasáže má projekt v úmysle prepojiť divadelné 

a tanečné umenie integrovaných súborov a napomáhať tak 

odstraňovaniu bariér v spoločnosti a sociálnemu vylúčeniu 

znevýhodnených skupín. Súčasťou projektu je aj medializácia 

integrovanej tanečnej skupiny v podobe vytvorenia web stránky za 

účelom šírenia osvety prostredníctvom internetu.

064-PSB

Občianske 

združenie 

zdravotne 

postihnutých v  

Brezne

"Každý deň stretnúť 

človeka"
1 200,00 €      Brezno Banskobystrický

Cieľom projektu Každý deň stretnúť človeka je zorganizovať záujmovú 

činnosť v spolupráci s denným centrom Prameň pre ťažko zdravotne 

postihnutých členov - hlavne mladých v spolupráci so staršími členmi, 

ktorí sa im budú venovať a odovzdávať im svoje vedomosti a skúsenosti. 

Náplňou projektu je zapojenie zdravotne postihnutých členov do 

aktívneho životného procesu, spríjemniť im voľný čas a zmierniť 

osamelosť, znížiť pocit menejcennosti a nepotrebnosti. V mesiacoch jún 

až október sa postupne uskutočnia nácviky a vystúpenia speváckej 

skupiny Rozmajrín, stretnutie vozíčkarov a ŤZP členov OZ ZP Brezno, 

kde sa okrem vystúpenia speváckej skupiny budú konať tiež športové 

aktivity a stretnutia so sponzormi a zástupcami samospráv. Projekt 

vyvrcholí podujatím Podajme si ruky, akciou mesta Brezno na pomocou 

ŤZP a ostatným znevýhodneným občanom. 

067-PSB

Detský klub 

zdravotne 

postihnutých detí a 

mládeže v 

Košiciach

"Aj my sa chce rozvíjať" 1 450,00 €      Košice Košický

Projekt Aj my sa chceme rozvíjať  je zameraný na rozvoj životných 

zručností detí a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím, ako je 

samostatnosť, tvorivosť, aktívny prístup k životu, sebadôvera, 

komunikatívnosť a podobne, v rámci ich prípravy na integráciu do 

prirodzeného života. Aktivity na dosiahnutie zručností na ceste k 

osamostatneniu budú rozdelené do niekoľkých skupín, a to, aktivity na 

nácvik samoobslužných činností v kuchynskom prostredí, arteterapia - 

využívanie rôznych umeleckých techník, aktivity na nácvik jemnej 

motoriky s pomôckami z oblasti Montessori pedagogicky, pracovná 

terapia v záhradke. Súčasťou aktivít sú aj rehabilitačné cvičenia 

zamerané na zlepšenie hybnosti klientov Detského klubu zdravotne 

postihnutých detí a mládeže v Košiciach.
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073-PSB PRO REGION n.o.

Remeselné zručnosti - 

naša šanca do 

budúcnosti

1 400,00 €      Senica Trnavský

V rámci projektu Remeselné zručnosti - naša šanca do budúcnosti 

získajú klienti Denného stacionára Svetluška nové pracovné zručnosti, 

konkrétne sa naučia pracovať na tkacích krosnách v duchu starých 

remesiel. Predkladatelia vidia v projekte veľký potenciál, hlavne z 

dôvodu využitia zručností a skvalitnenia života zdravotne postihnutých 

občanov, nakoľko po zvládnutí práce s tkáčskymi krosnami budú vedieť 

vyrobiť pekné a užitočné výrobky, ktoré môžu vystavovať, respektíve 

predávať. Po zakúpení krosien a príslušenstva bude nasledovať krátky 

psychologický tréning a zaučenie sa v práci s tkacími krosnami pod 

odborným dohľadom lektorov, dve návštevy Gazdovského dvora v Turej 

Lúke, návšteva Detského múzea v Bratislave a workshop s témou 

"Pracujeme na krosnách".

079-PSB Maják n.o. STOPA BUDÚCNOSTI 1 700,00 €      Sady nad Torysou Košický

Prostredníctvom projektu Stopa budúcnosti sa predkladatelia usilujú o 

rozvoj pracovných zručností a podporu kreativity mladých hluchoslepých 

ľudí. V rámci aktivít projektu budú klienti špecializovaného zariadenia 

Maják n.o. pod vedením odborného lektora zdobiť časť vonkajšej fasády 

budovy organizácie veľkoplošnými maľbami a mozaikou, ktorá bude 

následne slúžiť ako orientačný bod a tiež ako prvok hmatovej stimulácie. 

Počas jednotlivých pracovných aktivít sa do prác zapoja aj zamestnanci 

Maják n.o. a dobrovoľníci z radov študentov, ktorí svojou účasťou okrem 

konkrétnych pomocných prác pozitívne podporia emocionálne prežívanie 

klientov.

083-PSB Obec Malá Hradná 
Práca zdroj životnej sily 

a energie
1 300,00 €      Veľké Držkovce Trenčiansky

Zmysluplná a efektívna práca je zdrojom energie pre všetkých zdravých i 

zdravotne postihnutých ľudí, zvyšuje šance na zaradenie sa do 

spoločnosti, podporuje sebarealizáciu, zlepšuje finančnú situáciu, 

odstraňuje sociálnu izoláciu a vylepšuje prístup k rôznym oblastiam 

spoločenského života. Preto sa predkladatelia rozhodli projektom Práca 

zdroj životnej sily a energie  zrealizovať fungujúce chránené pracovisko v 

priestoroch obecného úradu obce Malá Hradná a vytvoriť tak na začiatok 

dve pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených občanov. V 

budúcnosti sa predpokladá vytvorenie až 10 takýchto pracovných miest. 

V rámci projektu bude zakúpená kancelárska technika na vybavenie 

chráneného pracoviska.
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086-PSB

Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska, krajské 

str. ÚNSS Nitra

Slobodný svet v tme. 1 730,00 €      Nitra Nitriansky

Absolvovanie a zvládnutie sebaobslužných činností a priestorovej 

orientácie a samostatného pohybu sú jednou z najdôležitejších potrieb 

pre plnohodnotný samostatný život človeka so zrakovým postihnutím. 

Na osvojenie si týchto zručností je zameraný projekt Slobodný svet v 

tme, ktorého obsahom je realizácia kurzu priestorovej orientácie a 

samostatného pohybu a kurzu sebaobsluhy. Základnou náplňou prvého 

bloku je pohyb so sprievodcom, technika pohybu s bielou slepeckou 

palicou, technika pohybu po schodoch, vyhýbanie sa prekážkam a 

bezpečný pohyb po verejných komunikáciách. Obsahom druhého bloku 

je vysvetlenie pojmov mikro a makro priestoru v sebaobsluhe, nalievanie 

nápojov, varenie vody, bezpečnosť práce v kuchyni, príprava jedál, 

stolovanie, starostlivosť o odevy, rozpoznávanie peňazí a celková 

údržba domácnosti. Nadobudnuté zručnosti výraznou mierou prispejú k 

osamostatneniu sa a lepšej kvalite života zrakovo postihnutých 

účastníkov kurzov.

092-PSB

Kresťanská liga 

pre pomoc 

mentálne 

postihnutým na 

Slovensku

"Synergia 2012 - 

chránená dielňa a 

podporované bývanie"

1 500,00 €      
Bratislava - 

Rusovce
Bratislavský

Zámerom predloženého projektu Synergia 2012 - chránená dielňa a 

podporované bývanie je vzdelávanie a získanie praktických zručností  8 

zamestnancov chránenej dielne a zároveň obyvateľov podporovaného 

bývania Gerulata s mentálnym postihnutím a mierou poklesu vykonávať 

zárobkovú činnosť viac ako 70 %, a to formou kurzu v oblasti odlievania 

sviečok z parafínu do foriem z lukoprénu. Tento druh sviečok je 

nedostatkovým tovarom na trhu a preto má reálnu šancu na odbyt a 

predaj. Okrem sviečok bude chránená dielňa produkovať aj výrobky z 

keramiky a vyrábať ručný papier, čo umožní finálne výrobky vhodne 

kombinovať. Zamestnanie ľudí s mentálnym postihnutím v chránenej 

dielni im umožní, okrem zvýšenia ich pracovného potenciálu, udržať si 

šancu na plnohodnotný život v podporovanom bývaní, čo má výrazný 

synergický účinok.

094-PSB
Gréckokatolícka 

charita Prešov
NÁDEJ 1 600,00 €      Prešov Prešovský

Projekt Nádej umožní ťažko zdravotne postihnutým mladým dospelým v 

Humennom sebarealizáciu pomocou pracovnej terapie, čo bude viesť k 

integrácii mladých postihnutých ľudí do spoločnosti a vytváraniu nových 

pracovných príležitostí, taktiež k rozvoju zručností a talentu v rámci 

konkrétnych aktivít, ktoré umožnia prejaviť vnútorný svet týchto ľudí a 

sprostredkovať ho iným. Všetky aktivity projektu vedú spoločne k 

vytvoreniu chránenej dielne, ktorých je v Humennom nedostatok. 

Súčasťou projektu je okrem pracovnej terapie aj terapia hudbou, 

biblioterapia, pohybové aktivity, nacvičovanie divadelného predstavenia, 

besedy pre zdravotne postihnutých a ich rodičov, kontakt so zdravými 

rovesníkmi a kontakt so zamestnávateľmi a skupinové aj individuálne 

terapeutické sedenia.
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095-PSB

Nezábudka - 

združenie na 

pomoc rodinám so 

zdravotne 

postihnutými deťmi

Pre deti a mládež z 

Nezábudky
1 000,00 €      Tureň Bratislavský

Realizácia pravidelných aktivít v Dome Nezábudka je obsahom projektu 

Pre deti a mládež z Nezábudky , pričom medzi hlavné aktivity patrí 

výtvarná terapia - arteterapia, muzikoterapia, logopedická a špeciálno-

pedagogická činnosť a liečebno-pedagogická činnosť. Arteterapeutické 

aktivity umožnia deťom s postihnutím spoznávať nové materiály, rozvíjať 

motorické zručnosti, napomáhať ich samostatnosti a radosti z vlastných 

úspechov, cieľom hudobnej terapie je vnímanie hudby a hra na 

hudobných nástrojoch, čo prinesie pomoc najťažšie postihnutým deťom 

a autistom. Spoluprácou zdravotne postihnutých detí s pedagógmi sa 

dosiahne komplexný rozvoj schopností, vedomostí a obslužných činností 

tak, aby mohli viesť samostatný plnohodnotný život.

099-PSB

Domov sociálnych 

služieb Méta 

Martin

Spoznávajme Turiec 3 1 450,00 €      Martin Žilinský

Projekt s názvom Spoznávajme Turiec 3 je pokračovaním projektu 

Spoznávajme Turiec, ktorý si kladie za cieľ vzdelávanie, sebarealizáciu a 

aktívne využívanie voľného času mladých ľudí s mentálnym postihnutím. 

Dvanásť klientov DSS Méta Martin bude vykonávať úpravu okolia 

značenia, samotného značenia a čistenia cyklotrasy v regióne TURIEC v 

časti Pltniky - Dražkovce. Počas projektu budú využité rôzne inšpiratívne 

metódy (fotenie, práca s počítačom, kreslenie, maľovanie, práca s 

mapou, kompasom, spoznávanie regionálnych, kultúrnych, historických 

a prírodných pamiatok), následne klienti vytvoria za pomoci odborného 

vedenia výstavu fotografií a výtvarných prác, ktorá bude ich činnosť 

prezentovať širšej verejnosti.

101-PSB

Združenie na 

pomoc ľuďom s 

mentálnym 

postihnutím Prešov

"Krása v rukách a 

srdciach"
1 000,00 €      Prešov Prešovský

Zámerom projektu Krása v rukách a srdciach  Združenia na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím Prešov je poskytnúť základy 

paličkovania, ako novej pracovno-rehabilitačnej aktivity, 10 až 12 

mladým ľuďom s mentálnym postihnutím, čo pomôže rozvíjať ich jemnú 

motoriku a estetické cítenie. Účastníci projektu sa zúčastnia tiež 

inšpiratívnych výstav paličkovanej čipky. Cieľom projektu je zvýšenie 

sebavedomia mladých ľudí s mentálnym postihnutím, dobrý pocit zo 

zvládnutia techniky paličkovania a predstavenie sa ľuďom z intaktnej 

spoločnosti záverečnou výstavou výrobkov. Stretnutia pri práci zároveň 

budú určitou formou sociálnej rehabilitácie.

105-PSB

Mikroregión 

Hornohrad - 

Integrované 

sociálne centrum 

Málinec

Rozšírenie možností 

realizácie umelecko 

remeselných činností v 

zariadení

1 070,00 €      Málinec Banskobystrický

Obsahom projektu Rozšírenie možností realizácie umelecko 

remeselných činností v zariadení predkladateľa Mikroregión Hornohrad - 

Integrovanom sociálnom centre Málinec je zriadenie tkáčskej dielne, v 

ktorej by sa postihnuté deti zo zariadenia učili tkať koberce. Ide o 

aktivovanie ich potenciálu v oblasti umelecko-remeselnej výroby pod 

vedením zaškoleného zamestnanca zariadenia. Do dielne majú záujem 

chodiť aj deti z obce, ktoré aj doteraz svoj voľný čas trávili v keramickej 

dielni zariadenia, čo prinesie aj týmto spôsobom integráciu mentálne 

postihnutých detí zo zariadenia a ich zdravých rovesníkov. Hmotným 

výstupom z dielne budú tkané koberce využívajúce materiály, ktoré by 

sa inak stali súčasťou komunálneho odpadu.
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110-PSB

PS Care o.z. - 

psychologicko - 

sociálna 

starostlivosť

"CHRÁNENÉ 

PRACOVISKO ŤA VÍTA"
1 010,00 €      Prievidza Trenčiansky

Snahou predkladateľov projektu Chránené pracovisko ťa víta  je umožniť 

zdravotne hendikepovaným jedincom prekonať krízu hľadania vlastnej 

identity, pomôcť nájsť svoje hranice, možnosti a poskytnúť im podporu 

pri hľadaní šancí socializovať a zaradiť sa do pracovného procesu. 

Umožňuje zdravotne znevýhodneným občanom integrovať sa do 

pracovného prostredia a pracovného kolektívu už vytvoreného 

chráneného pracoviska, pričom majú zároveň možnosť absolvovať 

motivačný, informačný, podporný, rozvíjajúci program a tréning 

pracovných a sociálnych zručností. Záverečnou fázou projektu je 

hľadanie možností zamestnania v chránených dielňach/pracoviskách pre 

tých zdravotne postihnutých, ktorí sa projektu zúčastnia. Projekt sa bude 

realizovať za prítomnosti odborníkov (psychológov a sociálnych 

pracovníkov), ale tiež dobrovoľníkov z radov mládeže.

113-PSB

Univerzitné 

pastoračné 

centrum Jána 

Vojtaššáka

Aj so zdravotným 

postihnutím veľa 

dokážeme

1 500,00 €      Ružomberok Žilinský

Projekt Aj so zdravotným postihnutím veľa dokážeme rieši postavenie 

ľudí so zdravotným postihnutím v rámci chráneného pracoviska, 

pastoračného centra i v rámci mesta. Je zameraný na oboznámenie 

verejnosti (potenciálnych budúcich zamestnávateľov) s problematikou 

ľudí so zdravotným postihnutím, ich právami, možnosťami uplatnenia sa 

v spoločnosti. Osobitne sa projekt zameriava na ľudí so zrakovým 

postihnutím, poukazuje na život, možnosti, schopnosti a uplatnenie sa 

nevidiacich v spoločnosti. Hlavnými aktivitami na dosiahnutie cieľov je 

organizovanie odborných prednášok o komunikácii, možnostiach 

vzdelávania a zamestnania, technického seminára či workshopu o 

ľuďoch so zrakovým postihnutím. Do prípravy a realizácie jednotlivých 

podujatí budú aktívne zapojení ľudia so zdravotným postihnutím, 

zamestnanci chráneného pracoviska a študenti. Projekt bude 

pokračovať nadväzujúcimi aktivitami aj po jeho ukončení.

115-PSB

ArtEst - 

polyestetické 

vzdelávanie 

znevýhodnenej 

mládeže

Integračné divadlo Hopi 

Hope
1 600,00 €      Košice Košický

Divadlo Hopi Hope pri o. z. ArtEst - polyestetické vzdelávanie 

znevýhodnenej mládeže je prvým košickým integrovaným divadelným 

súborom handicapovaných umelcov z divadla NeoN. V rámci projektu 

Integračné divadlo Hopi Hope  predkladá občianske združenie ArtEst 

realizáciu dvoch divadelných inscenácií HO|LU|BY| a "Rossumovi 

univerzálni roboti", ktoré poskytujú vhodný materiál pre dramatizáciu 

silných príbehov. Cieľom projektu je podporovať sociálne umenie, ktoré 

je zamerané na scitlivenie verejnosti, spoluprácu umelcov s obyvateľmi v 

znevýhodnených komunitách a rozvoj nových prístupov v sociálnej a 

komunitnej práci. Predkladatelia chcú dokázať, že frekventanti o. z. 

ArtEst po siedmich rokoch umeleckého vzdelávania sú schopní 

spracovať a predviesť nielen jednoduché rozprávkové komediálne 

príbehy, ale aj náročnejšiu tematiku. Inscenácie sa budú pravidelne 

prezentovať na festivaloch, kultúrnych strediskách pre širokú verejnosť a 

školy i v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. 

Súčasťou projektu je tiež 2. ročník Medzinárodného festivalu dramatickej 

tvorivosti ArtFest v Košiciach.
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120-PSB
Nadácia LÚČ v 

Žiline

Podpora 

sebarealizačných z 

rozvojových aktivít v 

sociálnom zariadení Lúč 

Žilina

930,00 €         Žilina Žilinský

V rámci projektu Podpora sebarealizačných a rozvojových aktivít v 

sociálnom zariadení Lúč - Žilina  plánuje Nadácia Lúč v Žiline vybudovať 

v tomto zariadení arteterapeutickú miestnosť - ateliér, ktorý bude slúžiť 

hendikepovaným matkám spolu s deťmi/hendikepovanými a zdravými/. 

Ateliér bude slúžiť na aktivity, prostredníctvom ktorých si budú môcť 

realizovať svoje sny, ale najmä kreativitu bez obmedzenia svojich 

nápadov a predstáv. Čas, ktorý budú matky a deti spolu tráviť pri 

kreatívnych činnostiach, im dá možnosť budovať narušený vzťah, 

porušený prežívanou negatívnou skutočnosťou z minulosti. Projekt dáva 

klientom šancu odpútať sa od svojich aktuálnych problémov a vidieť veci 

v alternatívach a širšej perspektívne. Odborní pracovníci a dobrovoľníci 

budú pôsobiť ako usmernenie a podpora. Klienti zariadenie budú 

prostredníctvom používania techniky Tiffany vyrábať drobné šperky a 

ozdobné predmety a následne prezentovať svoju tvorbu na výstavách a 

trhoch. Toto im umožní nadobudnúť pocit sebadôvery a presadiť sa aj 

na trhu práce.

125-PSB Dog, Docs, o.z.

Workshop 1-minútových 

filmov pre mentálne 

postihnutých 

spoluobčanov z Banskej 

Bystrice a okolia

2 000,00 €      Trenčín Trenčiansky

Občianske združenie DogDocs pripravuje v rámci projektu Workshop 1-

minútových filmov pre mentálne postihnutých spoluobčanov z Banskej 

Bystrice a okolia  5-dňový filmový workshop v spolupráci s Divadlom z 

Pasáže v lokalite Záhrada - centrum nezávislej kultúry, primárne určený 

pre ľudí s mentálnym postihnutím. Obsahovou náplňou workshopu je 

vymyslenie nápadu na film, cvičenia s kamerou, príprava scén a rekvizít, 

samotné nakrúcanie, strihanie filmov, práca so zvukom, postprodukcia, 

základy grafiky, finálna editácia, titulkovanie a realizácia DVD, účastníci 

si teda prejdú celým procesom tvorby filmu. Súčasťou projektu je aj 

záverečná prezentácia pre verejnosť a tiež prezentácia na internete. 

Ľudia s mentálnym postihnutím budú môcť prostredníctvom vlastnej 

tvorivej aktivity pretaviť svoje unikátne životné postoje a skúsenosti do 

krátkeho filmu a zároveň sa oboznámia so svetom technickým 

vymožeností, ktorý je tejto skupine občanov často úplne nedostupný.

130-PSB

Občianske 

združenie "Za 

dôstojný život" 

Lučenec

OKIENKO DO SNOV. 1 500,00 €      Lučenec Banskobystrický

Projekt Okienko do snov je zameraný na vytvorenie partnerstva medzi 

predkladateľskou MVO a DSS Slatinka, s cieľom začleniť sa do 

spoločnosti hendikepovaným mladým ľuďom, ktorí sú vďaka svojmu 

postihu od narodenia umiestnení v zariadení sociálnych služieb a 

nadviazať kontakty s mladými postihnutými ľuďmi žijúcimi v 

domácnostiach s rodinami. Projekt rozvíja a podporuje ich spoločné 

voľnočasové aktivity, ako je návšteva Zumby, telocvične či wellness 

centra, a tiež umožňuje realizovať zmysluplné aktivity zamerané na 

rozvoj pracovných zručností, ako sú napríklad tvorivé dielne. Okrem toho 

budú vytvorené dve konkrétne pracovné miesta na obdobie 4 mesiacov 

pre ZŤP občanov, ktorí bývajú v chránenom bývaní a ich túžbou je 

aspoň na určitý čas dňa zariadenie opustiť a cítiť sa užitočnými v 

spoločnosti.
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136-PSB

Domov sociálnych 

služieb 

Ladomerská 

Vieska

Vzdelávaním klientov 

sme bližšie k 

deinštitucionalizácii 

sociálnych zariadení

1 500,00 €      Žiar nad Hronom Banskobystrický

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít v rámci projektu Vzdelávaním 

klientov sme bližšie k deinštitucionalizácii sociálnych zariadení chcú 

predkladatelia prispieť k sociálnej integrácii klientov s mentálnymi 

postihmi. Vzdelávací projekt má tri moduly. Tréningom komunikačných 

zručností sa účastníci naučia vysloviť svoje požiadavky a lepšie 

komunikovať s okolím. Obsahom základného kurzu práce s výpočtovou 

technikou je naučiť sa využívať počítače a internet a prostredníctvom 

neho komunikovať s rodinou a priateľmi. Nakoniec sa uskutoční kurz 

výroby sviečok v chránenej dielni. Pracovné návyky a zručnosti, ktoré 

získajú účastníci počas projektu prispejú k získavaniu sebavedomia pri 

hľadaní práce, umožnia lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

139-PSB ISTOTA, n.o.

Pracovná príležitosť pre 

ľudí so zdravotným 

postihnutím

1 990,00 €      Lovinobaňa Banskobystrický

Cieľom projektu Pracovná príležitosť pre ľudí so zdravotným postihnutím 

je formou praxe využiť naučené vedomosti a dosiahnuť ich aplikáciu v 

praxi, konkrétne zamestnanie 3 zdravotne znevýhodnených osôb formou 

Dohody o vykonaní práce, pričom výkon práce bude zameraný na 

organizačnú a administratívnu prípravu zariadenia chráneného 

pracoviska, prípravu podkladov a žiadostí pre kompetentné úrady, 

pomoc pri spolupráci s ďalšími organizáciami poskytujúcimi pomoc pre 

znevýhodnené skupiny, získavanie vecných darov pre budúcich klientov 

organizácie. Následne bude cieľová skupina vyškolená v oblastiach, 

ktoré budú predmetom pripravovaného chráneného pracoviska, formou 

praxe v partnerskej organizácii, čo zabezpečí pripravenosť budúcich 

pracovníkov chráneného pracoviska na samostatný výkon práce - budú 

pôsobiť ako laický terapeuti. Predmetom pripravovaného pracoviska 

bude najmä psychosociálny rozvoj, rozvoj zručností v oblasti sociálnej 

práce a komunikačné zručnosti.

145-PSB

EFFETA - 

Stredisko sv. 

Františka 

Saleského

AUDIOVIZUÁLNY 

SLOVNÍK SOCIÁLNEHO 

PRACOVNÍKA V 

POSUNKOVOM 

JAZYKU

2 000,00 €      Nitra Nitriansky

Osoby so sluchovým postihnutím musia čeliť komunikačnej a 

informačnej bariére, ktorú je obzvlášť ťažké prekonať najmä v oblasti 

vzdelávania. Predkladatelia chcú projektom Audiovizuálny slovník 

sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku  sprístupniť a skvalitniť 

vysokoškolské vzdelávanie osôb so sluchovým postihnutím a zároveň 

skvalitniť  tlmočenie na vysokých školách. Vytvorí sa audiovizuálny 

slovník pojmov v posunkovom jazyku zo študijného odboru sociálna 

práca. Dané pojmy budú spracované v piatich základných okruhoch 

odboru a to sociálna práca, sociálna politika, pedagogika, psychológia a 

sociológia. Slovník tak bude využiteľný pre viacero odborov. Vytvorenie 

takéhoto slovníka je veľmi potrebné, nakoľko študenti so sluchovým 

postihnutím pri nástupe na vysokú školu nedisponujú slovnou zásobou 

potrebnou pre štúdium v danom odbore a tlmočníci majú problémy s 

prekladom takýchto odborných a náročných pojmov.
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147-PSB

Združenie na 

pomoc ľuďom s 

mentálnym 

postihnutím v 

Spišskej Novej Vsi

Veselo aj vážne na 

ľudovú nôtu
1 520,00 €      Spišská Nová Ves Košický

Projekt Veselo aj vážne na ľudovú nôtu  si kladie za cieľ všestranný 

rozvoj osobností detí, mládeže, dospelých ľudí s mentálnym 

postihnutím, na spoznávanie ľudových tradícií a zvykov v minulosti a ich 

využitie v dnešnej dobre, prostredníctvom metód tvorivej dramatiky a 

muzikoterapie naučiť účastníkov projektu láske k ľudovým tradíciám, 

hudbe a hovorenému slovu. V úvodnej fáze projektu navštívia účastníci 

projektu vystúpenie (nácvik) ľudového súboru, kde sa oboznámia s 

ľudovou hudbou, tradíciami a zvykmi na dedine. V ďalšej fáze na budú 

stretávať na pravidelnej báze na nácvikoch rozprávkovej veselohry 

Pesničkové nevesty pod odborným vedením režisérky s využitím metód 

tvorivej dramatiky. V záverečnej fáze sa zrealizuje premiéra 

predstavenia a následne divadelná šnúra predstavení po okolitých 

zariadeniach sociálnych služieb a v školských zariadeniach, a týmto sa 

aktívne zúčastnia kultúrneho života vo svojom regióne. 

149-PSB
Občianske 

združenie Záhrada
Pomocníci Kolibríci II. 1 320,00 €      Šaľa Nitriansky

Projekt Pomocníci Kolibríci II.  chce nadviazať na úspešne zrealizovaný 

projekt Pomocníci Kolibríci z roku 2011, ktorého zámerom bolo 

prostredníctvom získania špecifických zručností pri starostlivosti o 

záhradu poskytnúť konkrétne uplatnenie zdravotne znevýhodnených 

osôb v pracovnom živote. Zámerom predkladaného projektu je 

rozšírenie pracovných aktivít, zaškolenie nových dobrovoľníkov a 

vytvorenie nových pracovných tímov. Súčasné kosenie okolia 

komunitného centra sa rozšíri na plochy pri bytovom dome a miestnom 

lesoparku, v rámci bylinkovej záhrady sa bude presúvať časť byliniek zo 

skleníka do voľnej pôdy a do živého plota, v spolupráci so seniormi sa 

budú vyrábať čaje, bylinkové vankúšiky a podložky pod poháre. 

152-PSB
Miestne združenie 

YMCA Nesvady

Život je šanca - Mám na 

to
1 250,00 €      Nesvady Nitriansky

Projekt Život je šanca - Mám na to!  Sa primárne venuje podpore 

mladého človeka s telesným znevýhodnením v chránenej dielni a tak mu 

vytvára bezpečný priestor na vzdelávanie, postupné osamostatnenie sa 

a osobnostný rast. Tieto hodnoty reflektujú aktivity projektu, ktoré sú 

rozdelené do troch oblastí. V rámci vzdelávania absolvuje kurz 

jednoduchého účtovníctva a špecializované počítačové kurzy z oblasti 

počítačovej grafiky, a tvorby web stránok. Ako asistent sa bude venovať 

zahraničným dobrovoľníkom, čo vzájomne zvýši integráciu a 

prekonávanie bariér. V rámci dobrovoľníckych aktivít YMCA Nesvady 

bude viesť počítačový krúžok pre teenagerov, v spolupráci so ZŠ 

Nesvady si pripraví tematické prezentácie o problémoch mladých ľudí. 

Projekt je šancou pre mladého človeka zapojiť sa do širšieho 

spoločenstva a byť užitočný.
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156-PSB
Občianske 

združenie OKRAJ

Šanca pre ľudí na 

OKRAJI spoločnosti
1 000,00 €      Bratislava Bratislavský

Občianske združenie OKRAJ chce v rámci projektu Šanca pre ľudí na 

okraji spoločnosti vytvoriť a prevádzkovať chránenú dielňu a formou 

pracovnej terapie zamestnávať zdravotne ťažko postihnutých ľudí bez 

domova a tak systematicky zvyšovať šancu ľudí, ktorý sa vyskytli na 

okraji spoločnosti, aktivizovať ich potenciál a posilňovať ich zručnosti 

tak, aby boli postupne sami schopní pozitívne ovplyvňovať svoju životnú 

situáciu. Po vytvorení dielne budú môcť zdravotne znevýhodnení ľudia 

vyrábať výrobky na voľný predaj v keramickej a aranžérskej dielni, čo im 

zabezpečí pravidelný príjem a tak poskytne prostriedky na pokrytie 

základných potrieb, ako je ubytovanie, strava, hygiena, ošatenie a obuv.

163-PSB

Domov sociálnych 

služieb pre deti a 

rehabilitačné 

stredisko ROSA

Šanca pre lepší život 1 470,00 €      Bratislava Bratislavský

Zámerom projektu Šanca pre lepší život je vytvorenie tréningového 

bývania v areáli Domova sociálnych služieb, kde budú vybraní klienti 

nielen bývať, ale budú si za pomoci asistencie zabezpečovať celý jeho 

chod. Víziou predkladateľov je zabezpečiť vytvorenie bytovej bunky, kde 

by sa klienti učili vykonávať všetky činnosti spojené so samostatným 

bývaním. Konkrétne by išlo predovšetkým o udržiavanie čistoty v 

domácnosti, hospodárenie s finančnou hotovosťou, zostavovanie 

jedálneho lístka, nákup potrebných potravín, skladovanie a prípravu 

celodennej stravy, udržiavanie funkčnosti a estetiky obliekania, opravu 

poškodeného prádla, pranie a žehlenie, starostlivosť o obuv, 

dodržiavanie osobnej hygieny. Projekt tréningového bývania by mal byť 

medzistupňom medzi chráneným a samostatným bývaním, čím bude 

svojim spôsobom ojedinelý. 

168-PSB
Autistické centrum 

Rubikon, n.o.
Vidím, cítim, počúvam 1 720,00 €      Košice Košický

Projekt Vidím, cítim, počúvam  je zameraný na rozvoj komunikácie, 

zlepšenie kvality života a rozvoj osobnosti ľudí s poruchou autistického 

spektra prostredníctvom metódy Snoezelen v multisenzorickej 

miestnosti. Táto  miestnosť je plná obohacujúcich zmyslových podnetov - 

ponúka rozmanité zvuky, neobvyklé, podmanivé vône, hmatové 

skúsenosti, vibračno-akustické pocity, masáže a iné. Klient v tejto 

miestnosti poznáva a prežíva nové podnety, čo vedie k podpore 

sebauvedomovania, sebareflexii a zlepšeniu komunikácie a sociálnej 

interakcie. Snoezelen je teda terapia, ktorá poskytuje nádherné a 

neobvyklé zážitky, aké doposiaľ títo jedinci nepoznali. Súčasťou projektu 

je teda zariadenie takejto multisenzorickej miestnosti dobrovoľníkmi, 

vyškolenie terapeutov a samotné vykonávanie terapie Snoezelen v nej.
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170-PSB

"LIPKA", 

zariadenie 

sociálnych služieb 

Lipová

Rozvoj sebarealizačných 

schopností a zručností 

pomocou hry Boccia

1 200,00 €      Lipová Nitriansky

Snahou predkladateľov projektu Rozvoj sebarealizačných schopností a 

zručností pomocou hry Boccia je rozšíriť voľnočasové aktivity 

prijímateľov sociálnych služieb v zariadení LIPKA Lipová. Výhodou tejto 

jednoduchej triafacej hry s loptičkami je možnosť realizácie v exteriéri i 

interiéri. V prípade nepriaznivého počasia sa vhodné interiérové 

priestory nachádzajú v samotnom zariadení aj v priestoroch kultúrneho 

domu. Pri hre sa prijímatelia sociálnych služieb okrem sebarealizačných 

schopností a zručností, zdokonalia aj v sebaovládaní a naučia sa 

spolupráci s inými hráčmi. Zároveň sa pri verejnej ukážke hry a turnaji 

zapoja do života v obci, zlepší sa komunikácia medzi jej obyvateľmi a 

žiakmi miestnej ZŠ a obyvateľmi zariadenia sociálnych služieb. 

173-PSB

Arcidiecézna 

charita Košice 

(ADCH) - charitný 

dom pre mládež 

Vranov nad Topľou

Pracovno-terapeutická 

dielňa
370,00 €         

Vranov nad 

Topľou
Košický

Projekt Pracovno-terapeutická dielňa je určený klientom Charitného 

domu pre mládež, chlapcom vo veku 18 až 28 rokov. Poslaním 

charitného domu je nielen poskytovanie ubytovania a sociálnych služieb 

chlapcom z ohrozených sociálnych skupín, po skončení ústavnej alebo 

ochrannej výchovy a bez domova, ale aj rozvíjať schopnosti a zručnosti 

svojich obyvateľov a vytvárať predpoklady pre ich efektívne začlenenie 

sa do spoločnosti. Preto chcú predkladatelia formou pravidelnej 

pracovnej činnosti v dielni umožniť chlapcom efektívne trávenie voľného 

času a možnosť plnohodnotnej sebarealizácie. Dielňa bude orientovaná 

na stolársku výrobu, výrobu drevených hračiek a výrobkov z prútia, ktoré 

je možné ďalej distribuovať.

179-PSB TIMI, n.o. "Viac možností..." 2 000,00 €      Košice Košický

Projekt Viac možností prinesie deťom a mládeži so zdravotným 

znevýhodnením, ako aj ich rodinným príslušníkom, nové možnosti 

rehabilitácie, aktívneho oddychu a vytvárania kvalitatívne lepších 

sociálno-spoločenských kontaktov. Prispeje tak ku zlepšeniu alebo 

minimálne udržaniu ich zdravotného aj psychického stavu, realizácii 

svojej osoby, načerpaniu nových síl a informovanosti. Rehabilitačný 

systém zahŕňa celý rad rôznych terapií, napríklad mechanoterapiu, 

oxygenoterapiu, rašelinové zábaly, ADELI cvičenie, nácvik chôdze, 

Skenar terapiu, Canisterapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu, zrakovú 

terapiu a arteterapiu v tvorivých dielňach. V neposlednom rade zahŕňa 

projekt  poradenstvo a usporiadanie odborných prednášok v danej 

oblasti, určené najmä rodičom zdravotne znevýhodnených detí. Toto 

bude zamerané na sociálne a právne poradenstvo, zdravotné, 

psychologické, pedagogické a fyzioterapeutické poradenstvo.
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187-PSB PAULÍNKA, n.f.
KROK ZA KROKOM ZO 

SAMOTY
1 200,00 €      Bratislava Bratislavský

Predkladatelia projektu Krok za krokom zo samoty  si kladú za cieľ 

zmiernenie sociálnej izolácie rodín s postihnutým dieťaťom, naučenie 

rodičov postihnutých detí i detí samotných vyrovnať sa s touto situáciou 

a tiež integráciu postihnutých detí do skupinky ich zdravých rovesníkov. 

Projekt vytvorí reálny priestor na spoločné stretnutie detí s detskou 

mozgovou obrnou a ich rodičov s troma zdravými deťmi v rámci 

dvojdňového integrovaného workshopu.  Program workshopu je 

rozdelený na tvorivé dielne pre deti, kde sa naučia vyrábať farebné šatky 

PAULÍNKA a tiež komunikácii medzi sebou aj so zdravými kamarátmi a 

diskusie pre rodičov zamerané na možnosti hľadania vnútornej 

vyrovnanosti a sily prostredníctvom budovania efektívnej komunikácie. 

Očakávanými výstupmi z workshopu budú teda umelecké predmety 

vytvorené v tvorivej dielni a nové kamarátstva detí i celých rodín.

193-PSB Zaostri

Inými očami - 

fotomaratón pre zrakovo 

znevýhodnené deti

1 000,00 €      Bratislava Bratislavský

Projekt Inými očami - fotomaratón pre zrakovo znevýhodnené deti  má za 

cieľ spájať v spoločnej hre žiakov zo špecializovanej školy pre 

slabozrakých a nevidiacich v Levoči s rovesníkmi z bežných základných 

škôl. Prostredníctvom pestrých športových a umeleckých aktivít si deti v 

zmiešaných dvojiciach zažijú zaujímavé činnosti, ako napríklad 

zlaňovanie, bunggie running, bubnovanie na africké bubny, maľovanie 

na tvár a popritom sa budú navzájom fotografovať. Vytvorenie atmosféry 

priateľstva a spoločného prežívania zábavy majú za cieľ deti zbližovať a 

pomôcť prekračovať hranice vnímania hendikepu. Záver akcie bude 

tvoriť piknik a diskotéka, kde sa projekt vyhodnotí. Výsledné fotografie z 

akcie, ktoré vytvoria samotné deti budú vystavované v Bratislave a 

Levoči so snahou zvýšiť povedomie verejnosti o vnímaní odlišností nie 

ako prekážky, ale ako cesty k vzájomnému obohateniu. 

196-PSB

Únia nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska

Vyššia dostupnosť IT 

vzdelania pre zrakovo 

postihnutých

1 200,00 €      Bratislava Bratislavský

Projekt Vyššia dostupnosť IT vzdelania pre zrakovo postihnutých 

umožní prostredníctvom vyškolenia budúcich IT lektorov pre zrakovo 

postihnutých, inštaláciou, úpravou a sprístupnením e-learningového 

systému, implementáciou obsahov kurzov do e-learningového systému 

a testovania e-learningových kurzov, vytvorením príručiek na používanie 

tohto systému a nakoniec spustením pilotných IT kurzov sprístupní 

vzdelanie v oblasti IT aj pre zrakovo postihnutých so záujmom o túto 

oblasť. Projekt prispeje k dlhodobému rozvoju IT vzdelávania zrakovo 

postihnutých na Slovensku, a tým aj k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne v 

oblasti IT a k vyššej zamestnateľnosti tejto cieľovej skupiny. 
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197-PSB

Cech detských 

folklórnych súborov 

Bratislavy a okolia

Nepočujúce tancujúce 

deti na Medzinárodnom 

festivale detských 

folklórnych súborov 

Bratislava 2012

1 600,00 €      Bratislava Bratislavský

Nepočujúce tancujúce deti na Medzinárodnom festivale detských 

folklórnych súborov Bratislava 2012  je názov projektu, ktorý predkladá 

cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, s cieľom 

integrácie sluchovo postihnutých detí prostredníctvom folklóru a 

ľudového umenia, rozvíjania tradície medzinárodného detského 

folklórneho festivalu, umožnenia zmysluplného využitia voľného času 

deťom z intaktnej i postihnutej populácie. Tieto ciele budú naplnené 

spoločným nácvikom ľudových tancov a vystúpení sluchovo 

postihnutých i zdravých detí, na záver aj spoločná prezentácia na 

festivale. Ďalšími prostriedkami na preklenutie rozdielov medzi svetom 

ticha a zvukov budú tiež ďalšie aktivity mimo folklórneho diania, ako sú 

spoločné výlety, spoločná zábava, diskotéka a podobne.

204-PSB

Domov sociálnych 

služieb pre 

dospelých a 

zariadenie 

podporovaného 

bývania Rozsutec

Sušička ovocia v zdravej 

kuchyni
240,00 €         Bratislava Bratislavský

Projekt Sušička ovocia v zdravej kuchyni  má za cieľ ďalšie rozvíjanie 

motorických zručností a sebaobslužných činností u klientov Domova 

sociálnych služieb a podporovaného bývania Rozsutec. Klienti budú 

nakupovať ovocie, spoznajú  hodnotu peňazí, naučia sa ovocie krájať a 

ukladať do sušičky ovocia, ovládať sušičku, budú ponúkať sušené 

ovocie na spoločenských akciách, ktoré organizuje zariadenie Rozsutec, 

ako sú maliarske výstavy, záhradná slávnosť, medzinárodný divadelný 

festival či vianočný benefičný koncert. Sušené ovocie budú ponúkať v 

ušitých plátených, vlastnoručne maľovaných vrecúškach. Takto sa klienti 

zariadenia budú realizovať v činnostiach, ktoré ich napĺňajú.

209-PSB

Asociácia 

organizácii 

zdravotne 

postihnutých 

občanov SR

Podpora zamestnávania 

ťažko zdravotne 

postihnutých občanov a 

vykonávanie 

poradenstva v chránenej 

dielni

1 800,00 €      Bratislava Bratislavský

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR predložila 

projekt Podpora zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých občanov 

a vykonávanie poradenstva v chránenej dielni , ktorým vytvorí 

predpoklady na zamestnanie zdravotne postihnutých občanov 

prostredníctvom poskytovania odborného a špecializovaného 

poradenstva zamestnávateľom pri riešení problémov zamestnania 

zdravotne postihnutých občanov a stabilizuje existujúce pracovné miesta 

zdravotne postihnutých v chránenej dielni. Súčasťou aktivít asociácie je 

tiež poskytovanie informácií komunite ľudí so zdravotným postihnutím a 

teda pomáhanie pri zapájaní sa do verejného života. Zároveň tento 

projekt umožňuje vstupovanie do pripomienkovacieho konania v 

legislatívnom procese, čím pomôže riešiť situáciu občanov so 

zdravotným postihnutím na Slovensku.
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211-PSB

Spolok sv.Vincenta 

de Paul na 

Slovensku

Cesta k sebestačnosti 1 200,00 €      Šurany Nitriansky

V sociálnom zariadení "Útulok" v Šuranoch sú ubytovaní muži a chlapci 

v produktívnom veku, ktorí nemajú strechu nad hlavou a sú 

nezamestnaní. Ide o chovancov z detských domovov a mužov po 

výkone trestu bez rodinného zázemia. Projekt Cesta k sebestačnosti 

chce ponúknuť obyvateľom útulku možnosť aktívne sa zúčastňovať na 

riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie, zvyšovať možnosti 

integrácie do spoločnosti a budovať svoje pracovné návyky a zručnosti, 

ale v neposlednom rade tiež poskytnúť klientom zdroj obživy, a to 

prostredníctvom zavedenia dvoch nových pracovných aktivít - 

pestovateľské a chovateľské práce. Vďaka projektu sa naučia klienti 

starať o sliepky, morky, kozy a ovce, spoločne vybudujú kurník, príbytky 

a ohrady pre zvieratá a naučia sa deľbe práce a zodpovednosti, vďaka 

projektu tiež zasadia svoje prvé ovocné stromy a vinič a naučia sa 

pestovať zeleninu, bylinky a liečivé rastliny. Zároveň chcú predkladatelia 

pomôcť cieľovej skupine vrátiť dôstojnosť a sebaúctu, o ktorú prišli nie 

vždy vlastnou vinou.

214-PSB TENENET o.z.
Vieme zarábať a nie 

žobrať!
1 000,00 €      Bratislava Bratislavský

Zámerom projektu Vieme zarábať a nie žobrať! je prispieť k 

efektívnejšiemu zameraniu manažmentu, ako aj samotných zdravotne 

postihnutých zamestnancov chránených dielní na zvyšovanie tržieb 

predajom vlastných výrobkov a služieb, po ktorých by bol väčší dopyt. 

Odborným seminárom "Zvýšenie tržieb z predaja výrobkov a služieb 

chránených dielní", zameraným na produkt manažment, marketing a PR 

spolu s praktickými ukážkami a skúsenosťami z prostredia chránených 

dielní, na ktorých sa zúčastnia a budú aktívne vstupovať formou 

individuálneho aj skupinového poradenstva aj zdravotne postihnutí 

dobrovoľníci z už prosperujúcich chránených dielní, by predkladatelia 

chceli motivovať samotných zdravotne postihnutých ľudí k aktívnemu 

prístupu k zlepšovaniu existenčných podmienok vlastných chránených 

dielní, v ktorých sú zamestnaní a tým prispieť k spoluzodpovednosti za 

vedenie dielní. Záverečnou skúškou seminára bude vytvorenie vlastného 

produktového portfólia zapojených (minimálne 10) dielní, ako aj 

prezentačné materiály pre zákazníkov a verejnosť. 

216-PSB
OZ Detská 

komunita
Chránení záhrada 1 200,00 €      Žilina - Bánová Žilinský

Cieľom projektu Chránená záhrada  je rozvíjanie pracovných zručností, 

samostatnosti a sebarealizácie autistov v chránenej záhrade pri 

špecializovanom zariadení pre autistov v spolupráci s vychovávateľmi a 

sociálnymi pracovníkmi, na ktorých celoživotnú výpomoc sú odkázaní. 

Chránenci zariadenia budú mať možnosť pracovať aj relaxovať vo 

vytvorenej záhrade, budú pestovať ovocné kríky, zeleninu, bylinky i kvety 

a následne produkty svojej práce spracovávať, vybudujú jazierko i 

oddychovú zónu s pieskoviskom a posedením, kde sa budú konať 

spoločné akcie, prechádzky či opekanie. Tieto aktivity pomôžu 

zmlysluplne prežiť všedné dni autistov a sú krokom k vybudovaniu 

chráneného bývania pre nich.
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219-PSB

Francesco - 

regionálne 

autistické centrum

Návšteva u lekára 

nemusí bolieť
1 010,00 €      Prešov Prešovský

Francesco - regionálne autistické centrum má za cieľ prostredníctvom 

projektu Návšteva u lekára nemusí bolieť  umožniť deťom s autizmom 

kvalitné lekárske ošetrenie s ľudským prístupom zo strany 

zdravotníckeho personálu, ktorý bude rešpektovať deficity a potreby 

dieťaťa s autizmom. V spolupráci so študentmi fakulty zdravotníckych 

odborov, odborných a detských lekárov a zdravotníckeho personálu 

bude vytvorená databáza ambulancií, ktoré majú vyškolený personál na 

návštevu dieťaťa s autizmom, používajú na komunikáciu s dieťaťom 

komunikačnú knihu a procesuálne schémy, aby eliminovali jeho stres a 

umožnili tak adekvátne ošetrenie. Zároveň bude vytvorený inštruktážny a 

komunikačný materiál pre deti s autizmom, aby sa na návštevu u lekára 

a ošetrenie pravidelne pripravovali v rámci vyučovania a v spolupráci s 

rodičmi.

220-PSB

PERSPEKTIVA, 

Občianske 

združenie pre 

telesne 

znevýhodnené deti 

a mládež 

Mokrohájska 3

Program pracovnej 

rehabilitácie cesta k 

nezávislému životu

550,00 €         Bratislava Bratislavský

Prostredníctvom projektu Program pracovnej rehabilitácie cesta k 

nezávislosti doplní predkladateľ vybavenie Tréningového pracoviska - 

remeselnej dielne a skvalitní program pracovnej rehabilitácie pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, klientov DSS Gaudeamus, osvojením si nových 

pracovných a remeselných zručností. Novými technikami sa myslí najmä 

plstenie, výroba veselých varešiek a črepníkov, gélových sviečok a 

podobne, pričom súčasťou projektu je aj výroba propagačných 

materiálov a záverečná výstava nových výrobkov tréningového 

pracoviska. Klienti získajú väčšiu možnosť uplatniť sa na trhu práce a to 

najmä v chránených dielňach a na chránených pracoviskách, čo im 

zároveň vráti dôstojnosť a status a umožní žiť nezávisle s primeraným 

príjmom. 

223-PSB
Neinvestičný fond 

MANNA

"12 rokov chránenej 

dielne - ako zabezpečiť 

kontinuálny rast"

1 600,00 €      Bratislava Bratislavský

Projekt 12 rokov chránenej dielne - Ako zabezpečiť kontinuálny rast je 

zameraný na ďalšie vzdelávanie zamestnancov chránenej dielne so 

zdravotným postihnutím. Existujúca chránená dielňa rastie v počte 

prevádzok, a teda aj v počte nových zamestnancov, pričom je 

nevyhnutné týchto nových ľudí zaškoliť. Školenie bude zamerané na dve 

hlavné oblasti, a to zákaznícka orientácia a výtvarné techniky. Prvá 

oblasť bude pozostávať z workshopov, kde si budú zamestnanci môcť 

osvojiť obchodné zručnosti, ako sa vhodne správať k zákazníkovi a 

pochopiť jeho dôležitosť pre prežitie dielne. Druhá oblasť sa týka nových 

výtvarných techník, ktoré treba pravidelne obmieňať a dopĺňať, tentokrát 

o výrobu vianočných dekorácií rôznymi technikami, výrobu kytičiek zo 

sušeného ovocia, pečených košíčkov, decoupage, zdobenie plechových 

dóz či výrobu obalov.
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224-PSB

Svet ticha 

/občianske 

združenie/

Obnova detského 

dopravného ihriska pre 

sluchovo postihnuté deti

1 010,00 €      Bratislava Bratislavský

Zámerom projektu Obnova detského dopravného ihriska pre sluchovo 

postihnuté deti je oživiť dopravné ihrisko, ktoré bolo dané do prevádzky 

pred tridsiatimi rokmi a v súčasnosti je v štádiu rekonštrukcie. Opravou 

(nové nátery, značky, vozidlá, očistenie od burín a kríkov) sa získa 

priestor pre vzdelávanie detí a praktické zručnosti z jazdy na 

dvojstopových a trojstopových vozidlách. Na jednotlivých križovatkách 

spoznajú dopravnú značky a zručnosti chodcov. Ihrisko bude slúžiť 

všetkým sluchovo a rečovo postihnutým deťom a budú ho môcť využívať 

i deti z bežných škôl. Popri oprave a nákupe vozidiel vypracujeme 

pracovné listy z dopravnej výchovy a zabezpečíme v spolupráci so 

RTVS vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci.

225-PSB
Symbióza 

generácií

Kniha - priateľka 

všedných dní človeka
1 000,00 €      Zákamenné Žilinský

Cieľom projektu Kniha - priateľka všedných dní človeka  je vytvorenie 

knižnice v priestoroch Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre 

seniorov Zákamenné, vybavenie knižnice dostatočným množstvom 

literatúry, a tak podporiť aktívne vzdelávanie klientov a sprístupniť prísun 

informácií a integrovať klientov do spoločnosti prostredníctvom čítania 

kníh. Plánom je tiež usporiadať besedy na témy súvisiace so 

vzdelávaním, organizovať stretnutia klientov pri káve či čaji a dobrej 

knihe a tak prispievať k aktívnemu prežitiu ich voľného času a získaniu 

pocitu sebarealizácie a uznania. Predkladatelia chcú nadviazať kontakt a 

spoluprácu s obecnou knižnicou zriadenou v základnej škole a 

zabezpečiť aktívne využívanie možností, ktoré knižnica ponúka. Okrem 

samotného výsledného produktu, majú klienti zariadenia možnosť 

podieľať sa na príprave miestnosti a jej vybavení dobrovoľníckou prácou.

    80 000,00 € 


