Zoznam podporených projektov Prekročme spolu bariéry 2009
Číslo
projektu

2

28

37

41

42

Predkladateľ

Zdruţenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím vo
Vranove nad Topľou

OZ Rómskej víly Dţajany

ZOM Prešov - zdruţenie
zdravotne postihnutých

JAS Klub abstinujúcich
alkoholikov

Domov sociálnych sluţieb pre
dospelých Straník

Názov projektu

Dajme šancu "iným"

So sikľiom - oda mandar
ňiko na lela (Čo som sa
naučil - to mi nevezmú)

Stredisko pracovnej a
sociálnej rehabilitácie
pre občanov so
zdravotným postihnutím

Rodinná terénna terapiaŠaštín 2009

Vyuţitie IKT u
postihnutých ľudí

Podporená
suma

2,500 €

1,175 €

2,000 €

2,600 €

2,656 €

Mesto

Vranov nad
Topľou

Krásnohorské
Podhradie

Prešov

Bratislava

Ţilina 3

Kraj realizácie

Prešovský

Košický,
Prešovský

Prešovský

Trnavský,
Bratislavský

Ţilinský

Časový
harmonogram

máj - september
2009

1.05.2009 30.6.2009

máj - september
2009

máj - september
2009

máj - september
2009

Anotácia
Projekt je zameraný na neformálne vzdelávacie aktivity, ktoré sa budú
uskutočňovať priamo vo výrobnom procese. Hlavnými účastníkmi projektu budú
mladí ľudia s mentálnym postihnutím. Títo mladí ľudia uţ aj ako zamestnanci
chránenej dielne budú mať moţnosť ovplyvniť svoju pracovnú pozíciu. Týmto
projektom bude moţné na verejnosti prezentovať dôleţitosť práce a zamestnania
pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorá takýchto ľudí socializuje,
integruje ale hlavne odstraňuje v nich pocit menejcennosti a povzbudzuje v nich aj
zodpovednosť voči spoločnosti-zamestnávateľovi, ktorý im dá šancu pracovať.
Rómska osada v Krásnohorskom Podhradí je separovaná osada s najpočetnejšou
rómskou komunitou v okrese Roţňava. Sociálna izolácia jej obyvateľov má
nepriaznivé dopady, najmä na deti a mládeţ. Cieľom projektu je zmierniť sociálne
rozdiely medzi nimi a majoritnou spoločnosťou a zvýšiť šance pre zaradenie do
spoločnosti a zlepšenie prístupu k rôznym oblastiam spoločenského ţivota.
Umoţniť deťom a rodičom z tejto komunity navštíviť súkromnú zdruţenú strednú
školu v Keţmarku, kde sa rómsky ţiaci učia tradičným rómskym remeslám.
Podporou záujmu o vzdelanie sa vytvoria predpoklady pre aktívne ovplyvnenie
vlastného ţivota v budúcnosti, ako nástroja pre zvýšenie pracovného uplatnenia a
zniţovania závislostí na sociálnej pomoci.
Účelom predkladaného projektu je dobudovanie a dovybavenie existujúceho
Strediska pracovnej a sociálnej rehabilitácie pre občanov s ťaţkým zdravotným
postihnutím v Prešove. Cieľom je rozšírenie aktivít tohto strediska, ako aj záujem
na vytvorení priestorových podmienok na tréningové činnosti pre občanov so
zdravotným postihnutím v oblasti samoobsluţných činností, servisu v rámci osobnej
asistencie, voľno-časových aktivít, klubovej a záujmovej činnosti.
Občianske zdruţenie JAS Klub abstinujúcich alkoholikov realizuje pre svojich
členov a ich rodinných príslušníkov kaţdý rok sedem dňovú rodinnú terapiu, ktorá
je aj podľa profesionálnych zdravotníckych zariadení zameraných na liečbu
drogových závislostí jednou z najúčinnejších foriem doliečovacieho procesu. Snaha
abstinujúceho človeka o opätovné začlenenie sa do normálneho ţivota naráţa na
mnohé bariéry vytvorené v ňom samotnom, ale najmä na bariéry v spoločnosti, ako
je nedôvera a nepochopenie. Preto je tohtoročným mottom tejto terapie "Triezvy a
zdravý ţivot - Prekonajte všetky bariéry a neváhajte vyhľadať pomoc - oplatí sa to!"
DSS pre dospelých Straník chce poskytnúť moţnosť vyuţívania PC a internetu
zdravotne ľahko mentálne postihnutým občanom, ktorí sú schopní naučiť sa
pracovať s počítačom a internetom. Ich stupeň postihnutia im nedovoľuje
absolvovať riadny počítačový kurz, ale pomocou upravených syláb sú schopní
naučiť sa niektorým počítačovým zručnostiam. Tie potom ďalej môţu vyuţiť pre
zapojenie sa do pracovného procesu a efektívne trávenie svojho voľné času.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

43

Predkladateľ

ArtEst- polyestetické
vzdelávanie znevýhodnenej
mládeţe

Názov projektu

Čaj o piatej, pracovnoedukačný program

Podporená
suma

1,500 €

Mesto

Košice

Kraj realizácie

Košický

Časový
harmonogram

1. máj - 30.
september 2009

45

SIGNÁL OHROZENIA O.Z.

Spolu to dokáţeme

1,564 €

Banská Bystrica Banskobystrický

17.8 - 23.9.2009

47

OZ Galant

Hovoriace ruky

1,833 €

Bratislava

máj - október

Bratislavský

50

Štátna vedecká kniţnica v
Košiciach

KNIŢNICA BEZ
BARIÉR, Sprístupnenie
fondov pre nevidiacich a
slabozrakých

2,000 €

Košice

Košický

jún 2009

56

Občianske zdruţenie
OXYMORON

Konvergencie- tvorivý
pobyt pre deti so
špeciálnymi potrebami

2,000 €

Rimavská
Sobota

Banskobystrický

máj - september
2009

57

Spoločnosť ľudí dobrej vôle

DAJTE NÁM ŠANCU!

2,530 €

Košice

Košický

1.05.2009 30.09.2009

Anotácia
"Čaj o piatej" je spoločenská udalosť, príleţitosť k stretnutiu priateľov a známych.
Súčasťou pracovno-edukačného programu pre znevýhodnenú mládeţ formou
spoločenského posedenia budú prednášky, besedy, vernisáţe výtvarných prác,
fotografií, komorné koncerty, premietania filmov diskusie na rôzne témy, posedenia
pri hudbe, tvorivé dielne a podobne. Pri kaţdom stretnutí budú hostiteľmi deti a
mládeţ s mentálnym postihnutím, ktoré budú pripravovať nápoje a obsluhovať
hostí, naučia sa pritom spoločensky správať, komunikovať. Kaţdé stretnutie bude
mať svoje zameranie a prívlastok, na ktoré sa deti vopred pripravia formou
tvorivých dielní. Do projektu sa tieţ zapoja ţiaci zo špeciálnych ZŠ a Rodinnej školy
pri OU v Košiciach.
Cieľom projektu "Spolu to dokáţeme" je prirodzeným spôsobom rozvíjať sociálne a
ţivotné zručnosti detí umiestnených v DeD Centrum Slniečko. V rámci výchovnej
činnosti sa pracovníci zamerajú na podporu osobnostného a emocionálneho rozvoja
a na adekvátne zvládnutie ţivotných zručností detí, ktoré boli vyňaté zo svojej
pôvodnej biologickej rodiny a chýba im akákoľvek identifikácia s rolovými pozíciami,
ktorá funguje v beţnej harmonickej rodine.
Projekt "Hovoriace ruky" je zameraný na podporu vzdelávania sluchovo
postihnutých detí vo veku od 2 do 6 rokov. Jeho cieľom je vytvorenie slovníka
posunkov určeného pre sluchovo postihnuté a intaktné deti, rodičov, učiteľov a
vychovávateľov, ktorý bude pre všetkých výbornou komunikačnou a vzdelávacou
pomôckou. Vzhľadom na to, ţe momentálne na Slovensku podobný slovník
neexistuje, jeho vytvorenie bude významným prínosom k odbúraniu bariér medzi
intaktnými a postihnutými deťmi a k rozvoju ich slovnej bariéry.
Štátna vedecká kniţnica v Košiciach má vo svojom fonde 2,5 mil. dokumentov. V
súčasnosti nemôţu nevidiaci a slabozrakí vyuţívať kniţničné fondy, pretoţe
kniţnica na to nemá potrebné zariadenie. Preto zámerom tohto projektu je
odstránenie týchto bariér a zabezpečenie prístupu k informáciám a fondom
kniţnice, elektronickým zdrojom a zvukovým fondom prostredníctvom špeciálneho
softvéru. Projekt prispeje k uľahčeniu vzdelávania a skvalitneniu ţivota
slabozrakých a nevidiacich.
Projekt je určený deťom so špeciálnymi potrebami, prevaţne rómskeho pôvodu,
navštevujúce denný stacionár Vienala v Rimavskej Sobote, základné špeciálne
školy, dva detské domovy v regióne Malohont a skupinke detí z Downovým
syndrómom. Podstatou projektu je štvordňový tvorivý pobyt zameraný na tvorivé
dielne, počas ktorého bude deťom poskytnutých 6 tematických blokov, v rámci
ktorých si budú môcť vyskúšať a osvojiť rôzne výtvarné a umelecké techniky.
Vysokú odbornú úroveň pobytu zaručia lektori, animátori z jednotlivých oblastí s
bohatými skúsenosťami, ktorým budú pri organizácii celého pobytu významne
pomáhať dobrovoľníci. Výsledky jednotlivých dielní budú na záver realizácie
projektu prezentované aj vo výstavných priestoroch Radnice v Rimavskej Sobote.
Podporeným projektom sa Spoločnosť ľudí dobrej vôle zameriava na komplexnosť
v poskytovaní pomoci, poradenstva a asistencie v oblasti pracovného práva,
podporu zamestnanosti, zvyšovanie pracovného uplatnenia a organizovania voľnočasových aktivít. Cieľovou skupinou projektu sú migranti ţijúci v Košickom
samosprávnom kraji. Cieľom projektu je neformálnym spôsobom prispieť k
odstráneniu bariér medzi majoritou a migrantmi, najmä prostredníctvom klubových
stretnutí. Informácie a zručnosti získané na týchto stretnutiach napomôţu cieľovej
skupine pri prekonávaní prekáţok v beţnom ţivote.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj realizácie

Časový
harmonogram

66

Kriţovatky nezisková
organizácia

Ja a moja mama

1,600 €

Skalica

Trnavský

máj - september
2009

71

Domov dôchodcov a domov
sociálnych sluţieb pre
dospelých

Bezbariérová kuchynkadostupná pre všetkých

2,120 €

Čadca

Ţilinský

máj - august 2009

73

76

81

PRO MENTE, n.o.

Dom sociálnych sluţiebMOST, n.o.

Vytvorenie chránenej
dielne pre ľudí s ťaţkým
duševným postihnutím

Terénne sociálne
poradenstvo pre ľudí s
duševnou poruchou

Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska
Spolu chutí viac
(Krajské stredisko v Trenčíne)

2,200 €

1,510 €

2,000 €

Michalovce

Bratislava

Bratislava

Prešovský

Bratislavský

Trenčiansky

máj - september
2009

máj - december
2009

máj - september
2009

Anotácia
Zámerom projektu je zmysluplné vyuţitie voľného času detí a matiek ţijúcich v
Azylovom dome Emauzy, ktorý poskytuje útočisko obetiam domáceho násilia.
Prostredníctvom voľnočasových aktivít, ako sú tvorivé dielne a spoločné výlety a
činnosti detí s matkami, sa pracovníci snaţia predchádzať u detí vzniku
neadaptívnych foriem správania, rozvíjať ich zdravé sebavedomie a sebaúctu a v
neposlednom rade naučiť ich zvládať interakčné vzťahy a komunikáciou s matkou
ako i s rovesníkmi.
Cieľom projektu je podporiť sebestačnosť obyvateľov Domova dôchodcov a
domova sociálnych sluţieb pre dospelých v Čadci v niektorých sebaobsluţných
procesoch. Vytvorením bezbariérovej kuchynky na prípravu drobných pokrmov sa
doplní jedna zo sluţieb, ktoré môţe zariadenie svojim obyvateľom poskytnúť.
Napriek tomu, ţe zariadenie im poskytuje celodennú stravu, drobné občerstvenie
pre seba či príbuzných si radi pripravia sami. Všetci klienti si tak budú môcť sami
uvariť kávu, čaj či pripraviť niečo na zahryznutie. Klientky zas napriek svojmu veku
či zdravotnému stavu sa radi opäť pustia do varenia a pečenia, čo im pripomína
ţivot v prirodzenom rodinnom prostredí.
Spolu s kolegami z radov ľudí s duševným ochorením, ktorí uţ v súčasnosti pracujú
v chránených dielňach našli pracovníci OZ Pro mente nápad jednoduchej ale
potrebnej činnosti, v rámci ktorej by si zástupcovia z cieľovej skupiny mohli k
invalidnému dôchodku zarobiť, a tým je šitie posteľnej bielizne. Projekt pomôţe 4-6
občanom s ťaţkým duševným postihnutím nájsť pracovné uplatnenie, posilňovať
ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti, meniť a
ovplyvňovať svoju ţivotnú situáciu a stať sa pre spoločnosť uţitočnými.
Projekt terénneho poradenstva pre ľudí s psychiatrickým ochorením vychádza zo
špecifických potrieb tejto cieľovej skupiny a je zameraný na rozvoj kaţdodenných
kompetencií, sociálnych zručností a podporu sociálneho začlenenia ľudí trpiacich
váţnym psychiatrickým ochorením. Zámerom DSS Most je, aby sa sociálne
poradenstvo stalo samostatnou a plnohodnotnou sluţbou plne prepojenou s
ostatnými aktivitami. Systematické poskytovanie sociálneho poradenstva v
plánovanom rozsahu pre ľudí ohrozených zvýšenou záťaţou spojenou so
psychickým ochorením je sluţba, ktorá doteraz chýbala nielen v domove, ale je
nedostatková aj v regióne Bratislavy.
Prostredníctvom projektu "Spolu chutí viac" chce Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska v Trenčíne dosiahnuť zvýšenie moţností integrácie zrakovo
postihnutých do spoločnosti ako i ukázanie spoločnosti, ţe i so zrakovým
postihnutím je moţné viesť plnohodnotný ţivot. Súčasťou funkčnej integrácie
zrakovo postihnutých je sebaobsluha v zmysle špecifických schopností a zručností
pri starostlivosti o svoju osobu. Naučené zručnosti môţu klienti vyuţívať v
samostatnom ţivote, v rodinnom, pracovnom, spoločenskom i sociálnom prostredí.
Z tohto hľadiska má projekt dlhodobú perspektívu, nakoľko zabezpečí integráciu
zrakovo postihnutého človeka o akejkoľvek formy sociálneho prostredia.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

82

84

Predkladateľ

Asociácia Divadelná Nitra

Krajské poradenské centrum
ZPMP v Prešove, n.o.

Názov projektu

Darujem ti tulipán

Povedzme si to

Podporená
suma

2,210 €

2,200 €

Mesto

Nitra

Vranov nad
Topľou

Kraj realizácie

Nitriansky,
Bratislavský

Prešovský

Časový
harmonogram

máj - september
2009

1.5.2009 31.09.2009

87

Občianske zdruţenie Za
dôstojný ţivot

S radosťou bez bariér

2,080 €

Lučenec

Banskobystrický

máj - september
2009

99

Zdruţenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím pri
DSS v Dolnom Kubíne

Klub Nezábudka

1,600 €

Dolný Kubín

Ţilinský

máj - september
2009

103

Slovenský zväz telesne
postihnutých,

Byť informovaný
znamená viac

2,000 €

Bratislava

Bratislavský

máj - september
2009

Anotácia
Projekt "Darujem ti tulipán" má za cieľ pripraviť a realizovať systematickú a
dlhodobú tvorivú vzdelávaciu a poznávaciu aktivitu pre slabozraké a nevidiace deti.
V období od mája do septembra 2009 bude v rámci projektu realizovaný detský
víkendový plenér v prírode, integrovaný workshop pre nevidiace a vidiace deti
počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2009, benefičná výstava detských
prác z workshopov a pravidelné výtvarné, hudobné a divadelné workshopy v klube
Darujem ti tulipán. Všetky tieto aktivity majú za cieľ rozvíjať talent, nadanie a
podporovať aktívne trávenie voľného času všetkých zúčastnených detí. Projekt
chce týmto spôsobom prispieť k prirodzenej integrácii slabozrakých a nevidiacich
detí do štandardného prostredia a podporiť vytváranie priateľstiev s vidiacimi deťmi.
Ľudia s mentálnym postihnutím majú málo príleţitostí stať sa súčasťou spoločnosti
pre porušovanie ich ľudských práv a nedostatočné zastupovanie ich záujmov.
Hlavným zámerom poradenského centra ZPMP je preto vytvoriť skupiny
sebaobhajcov v rámci Prešovského regiónu a pomocou neformálneho vzdelávania
ich naučiť presadzovať svoje vlastné záujmy, túţby a potreby, práva, účinne sa
dorozumievať a vyjadrovať sa, prebrať zodpovednosť za svoje konanie a tým sa
začleniť do spoločnosti zdravých ľudí. Vzdelávanie so sebaobhájcami bude v duchu
Medzinárodného roka vzdelávania v oblasti ľudských práv, ktorým rok 2009 je.
Obsahom projektu je prispieť k výraznému zvýšeniu ţivotných šancí klientov
umiestnených v zariadení sociálnych sluţieb. Klienti sú zväčša obeťami domáceho
násilia, patria medzi ľudí bez domova a nevyhnutne potrebujú pomoc pre podporu
ich budúcich moţností uplatniť sa v spoločnosti. Cieľom projektu je rozvíjať
manuálne a pracovné zručnosti cieľových skupín, poskytnúť im vedenie zo strany
psychológa, sociálneho pracovníka a ergoterapetu. Na projekte bude aktívne
participovať 5 dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja do riešenia ich individuálnych ako aj
skupinových aktivít.
Klub Nezábudka je výsledkom hľadania riešenia problému potrieb rodín s malými
deťmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Projekt vytvára moţnosť
pravidelného stretávania sa detí, ich rodičov aj ďalších rodinných príslušníkov
formou pravidelnej klubovej činnosti. Pod odborným vedením špeciálnych
pedagógov bude klubová činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa,
predškolskú prípravu, rozvoj tvorivosti a posilnenie sociálnej interakcie. Súčasťou
stretnutí budú skupinové hry, relaxácia a rôzne druhy terapií. Rodičom bude
poskytovaný poradenský servis a odborné konzultácie a projekt tak prispeje k
odstráneniu sociálnej izolácie rodín a ich detí.
Informovanosť občanov s telesným postihnutím o zmenách v legislatívnej oblasti je
kľúčová záleţitosť pre ich samostatnejšiu a nezávislejšiu participáciu v rôznych
oblastiach spoločenského ţivota. Správne vyuţívanie nástrojov, ktoré ponúkajú
nové sociálne zákony, je jednou ciest, ktorá má zabrániť ich neţiaducemu
sociálnemu vylúčeniu. Efektívna práca s textom zákonov a zvolená forma pre
vzdelávanie o ich obsahu - informačný seminár a letáky- si kladú za cieľ rýchlo a s
dlhodobým účinkom oboznámiť cieľovú skupinu o novinkách, ktoré vstupujú do
platnosti a sú veľmi dôleţité vo vzťahu k týmto osobám.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj realizácie

Časový
harmonogram

108

OZ Pomocná ruka

Čistá ihla

1,568 €

Košice

Košický

máj - september
2009

121

OZ Úspešný ţivot

Deti v OVČ

2,500 €

Lučenec

Banskobystrický

máj - september
2009

132

Mesto Handlová

Dajme prvú šancu

2,000 €

Handlová

136

Francesco- regionálne
autistické centrum, o.z.

Tvorba didaktických
pomôcok pre dieťa s
autizmom

2,000 €

Prešov

140

146

máj - september
2009

Prešovský

máj - september
2009

OZ Nádej ďeťom

Príleţitosť integrácie
rómskych dievčat

2,600 €

Banská Bystrica Banskobystrický

máj - september
2009

Maják n.o.

Integrácia
hluchoslepých
prostredníctvom
divadelného umenia

2,500 €

Sady nad
Torysou

máj - september
2009

Košický

Anotácia
OZ Pomocná ruka uţ od roku 2002 realizuje projekt "Čistá ihla", ktorého cieľom je
poskytovať sluţby uţívateľom drog a osobám pracujúcim v sex-biznise, zvýšiť
kvalitu ţivota zraniteľných a marginalizovaných komunít v rámci prístupu harm
reduction, ktorý je zameraný na predchádzanie a zniţovanie zdravotných,
sociálnych a iných poškodení súvisiacich s rizikovým správaním. Snahou je
predchádzať šíreniu HIV/AIDS, hepatitíde B, C a ďalším ochoreniam, poskytovaním
sluţieb ako: výmena, zber a bezpečná likvidácia ihiel, informovanie o
bezpečnejšom uţívaní drog, sprostredkovanie kontaktu na sociálne, právne a
zdravotné sluţby.
Projekt, ktorý je určený deťom predškolského veku, má za cieľ pre 10 rómskych
detí z OVČ Lučenec, za pomoci pedagogických pracovníkov a asistentov
(dobrovoľníkov) zabezpečiť cieľavedomú a systematickú podporu aktivít, eliminovať
predsudky, zabezpečiť rovnosť príleţitostí, odstrániť bariéry medzi majoritou a
minoritou, dôkladne pripraviť na nástup do 1.ročníka ZŠ a tým obmedziť vstup detí
do špeciálnej školy. Naučiť deti základné hygienické návyky, matkám, resp. rodičom
poukázať na dôleţitosť predškolskej výchovy ich detí, nakoľko títo nie sú
dostatočne informovaní o dôleţitosti tejto výchovy.
Sociálne pracovníčky MsÚ Handlová pripravia týţdňový pobyt pre matky a ich deti,
ktoré sa ocitli v ohrození sociálneho vylúčenia. Pobyt bude realizovaný v rekreačnej
oblasti Remata pri Handlovej a jeho hlavným cieľom bude pripraviť pre matky a ich
deti týţdeň plný pozitívnych záţitkov a zároveň nenásilnou formou naučiť ţeny matky riešiť svoje ţivotné situácie a problémy v rodine. Práve pozitívne záţitky sú
najlepšou motiváciou pre aktívny prístup matiek v pôsobení na ďalšie matky z
komunity.
Pre deti s autizmom neexistujú špeciálne didaktické pomôcky, pracovné listy či
učebnice, ktoré by rešpektovali ich deficity a pomáhali pri vzdelávaní a zaradzovaní
do spoločnosti. Rodičia a pedagógovia zo ZŠ pre autistické deti v Prešove majú
veľa nápadov a s pomocou tohto projektu chcú dať ich úsiliu citlivejší rozmer,
zhrnúť základné skúsenosti a systematizovať materiály. Prostredníctvom vytvorenia
webovej stránky sa chcú podeliť s nápadmi a vedomosťami ďalšími rodičmi a
pedagógmi, aby tak pomohli čo najväčšiemu počtu detí s autizmom.
Vzdelávací program OZ Nádej deťom z Banskej Bystrice prispeje k prevencii pred
tehotenstvom u dievčat, ktoré ešte nie sú plnoleté a zároveň prispeje aj k integrácii
rómskych dievčat do spoločnosti. Cieľom projektu je rozvoj ţivotných zručností v
oblasti výchovy k zdravému ţivotnému štýlu, špecificky sexuálnej výchovy a
plánovaného rodičovstva pre rómske dievčatá z málo podnetného rodinného a
sociálneho prostredia. Vo svojom okolí nemajú ţiadny pozitívny model rodiny, ktorý
by podporoval rozvoj ţivotných zručností a ktoré by im pomohli neopakovať vzory a
modely vţité v rodinách.
Domov sociálnych sluţieb pre hluchoslepých Maják má osem klientov. Sú to
dospelí mladí ľudia, ktorí majú svoje túţby a potreby. Na to, aby sa mohli napĺňať
potrebujú sa dostať do spoločnosti mladých ľudí. Výbornú príleţitosť im môţe
poskytnúť nácvik divadelného predstavenia - modernej rozprávky, ktoré sa bude
realizovať v spolupráci so študentmi strednej a vysokej školy. Hlavné postavy
rozprávky sú prispôsobené schopnostiam klientov. Týmto projektom sa tak
sprostredkujú nové záţitky a skúsenosti nielen postihnutým klientom, ale aj zdravej
populácii.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj realizácie

Časový
harmonogram

148

Komunitné centrum Spolu

MAT - mladý akčný tím

2,000 €

Chminianske
Jakubovany

Prešovský

máj - september
2009

149

Zdruţenie na záchranu
stredovekého
architektonického dedičstva
nitrianskeho kraja - Leustach

Poznaj, pracuj a chráň

2,400 €

Nitra Janíkovce

Nitriansky

máj - september
2009

164

Rehoľa menších bratov
konventulárov - minoritov

Počúvajme prírodu letný integračný tábor

2,000 €

Bratislava

Košický

máj - september
2009

170

DSS pre deti a dospelých
Merema

Cez okno

1,000 €

Modra Harmónia

Bratislavský

1.05.2009 30.09.2009

171

Rada pre poradenstvo v
sociálnej práci

Podpora postihnutých
občanov na Horehroní

2,025 €

Bratislava

Banskobystrický

máj - september
2009

Anotácia
Projekt "MAT -mladý akčný tím" je primárne zameraný na deti a mládeţ zo sociálne
znevýhodneného a málopodnetného prostredia. Cieľom projektu je vytvoriť
prostredie a nabádať mládeţ k takej činnosti, ktorá im prinesie radosť a nové
kontakty. Vzhľadom na to, ţe súčasná doba je plná nástrah a nebezpečenstiev
rôzneho druhu, tento projekt má za cieľ odpútať pozornosť detí a mládeţe od
negatívneho vplyvu prostredia osady, hlavne v čase letných prázdnin. Pracovníci
komunitného centra SPOLU tak chcú dosiahnuť, aby získané skúsenosti a
zručnosti deti vedeli aplikovať vo svojej komunite, vytvárať v nich pocit
zodpovednosti za svoje konanie, vnímať svoju obec ako miesto, kde sa kaţdý stará
o poriadok a čistotu.
"Poznaj, pracuj a chráň" je názov projektu, ktorý je zameraný na neformálne
vzdelávanie v oblasti spoznávania, záchrany a ochrany kultúrneho dedičstva s
aktívnym zapojením chovancov Reedukačného centra a Detského domova v Nitre.
Účastníci projektu získajú interaktívnou formou nové poznatky o kultúrnom a
prírodnom dedičstve, zapoja sa do diskusie s odborníkmi a do záchranných prác na
hradoch Hrušov, Gýmeš a Ţivánska veţa. Svoje vedomosti a výsledky prác
odprezentujú v spomínaných areáloch uvedených hradov, ktoré budú dostupné
nielen odborníkom ale aj širokej verejnosti či zahraničným turistom.
Projekt "Počúvajme prírodu" má za cieľ prispieť k pochopeniu a pozitívnemu
vnímaniu sluchovo postihnutých detí, ktoré sú napriek mnohým snahám o
integráciu ešte stále izolované od svojich počujúcich vrstovníkov. Hlavným cieľom
projektu je viesť počujúce deti k väčšej tolerancii voči handicapovaným
vrstovníkom, pomôcť nepočujúcim deťom pozdvihnúť ich sebavedomie a obom
skupinám detí ponúknuť zmysluplné vyuţitie voľného času počas letných prázdnin.
Prostredníctvom tvorivých aktivít, hier v prírode a ďalších činností zameraných na
ochranu prírody posilní projekt environmentálne povedomie detí, prispeje k
prekonaniu komunikačných bariér počujúcich a nepočujúcich detí a naučí ich
vzájomnej tolerancii.
"Cez okno" je názov projektu, ktorého je cieľom je skvalitnenie ţivota šiestich
mentálne a sociálne postihnutých klientov Domova sociálnych sluţieb Merema v
Modre-Harmónii. V rámci realizácie projektu títo klienti absolvujú vzdelávací
program v oblasti elementárnej počítačovej gramotnosti, kurz práce s internetom a
individuálnu výučbu anglického jazyka. Ciele projektu vychádzajú z dôkladnej
analýzy osobnostného potenciálu všetkých zapojených klientov a takisto z ich
doteraz dosiahnutých počítačových zručností. Projekt má ambíciu pomôcť týmto
ľuďom zaţiť pocit potrebnosti, úspechu a akceptácie.
V náročných podmienkach Horehronia bude v rámci realizácie projektu rozvíjaná
sociálna a pracovná integrácia občanov so špeciálnymi potrebami, ktorej výsledkom
bude zvýšenie predpokladov zamestnateľnosti cieľovej skupiny. Konkrétne pôjde o
klientov ţijúcich v Domove sociálnych sluţieb Kotva v Brezne, ktorí pod vedením
odborného pracovníka a dobrovoľníkov absolvujú Tréning schopností a zručnosti
zameraný na kompletnú starostlivosť o rastliny, kvety a ich aranţovanie. Hlavným
cieľom projektu je pomôcť zdravotne postihnutým ľuďom zapojiť sa do beţného
ţivota, prehĺbiť ich vzťah k práci a k vyuţitiu osvojených zručností v praktickom
ţivote. Projekt počíta s aktívnym zapojením dobrovoľníkov, ktorí zároveň
zabezpečia pokračovanie projektu aj po jeho oficiálnom ukončení.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

184

186

192

194

197

Predkladateľ

Hradčan

OZ Misia mladých

Horúci tím

Názov projektu

Kamienok Modrokamenské
bábkové divadlo

Dobrovoľníci v akcii

Umenie rómskych rúk

Asociácia terénnych sociálnych
Šanca je na hrade
pracovníkov

Svitanie- Zdruţenie na pomoc Príprava na
ľuďom s mentálnym
podporované bývanie v
postihnutím v Malackách
Malackách

Podporená
suma

1,000 €

1,500 €

2,180 €

2,571 €

2,600 €

Mesto

Modrý Kameň

Tvrdošín

Čičava

Veľký Šariš

Malacky

Kraj realizácie

Banskobystrický

Ţilinský

Prešovský

Prešovský

Bratislavský

Časový
harmonogram

máj - september
2009

Anotácia
V celom okrese Veľký Krtíš v súčasnosti nefunguje ani jeden bábkarský súbor a aj
preto sa cieľom projektom stalo vytvorenie detského bábkového divadelného
súboru Kamienok v Modrom Kameni. Podmienkou naplnenia cieľov projektu, ktorú
si realizátori stanovili je, aby aspoň polovica zapojených detí bola z rómskej
komunity, pre ktoré sa tak vytvorí priestor na aktívne trávenie voľného času.
Priestor divadla sa tak stane miestom, kde sa stierajú rasové rozdiely, kde sú si
všetci rovní a kde môţu prejaviť svoj talent a potenciál. Deti sa budú spoločne učiť
vodeniu bábok a bábkohereckému prejavu. Spoločne budú takisto nacvičovať
rôzne divadelné hry s osvetovou tematikou, z ktorých prvou bude práve téma
spolunaţívania v multikultúrnej spoločnosti.

Projekt "Dobrovoľníci v akcii" reaguje na zlú situáciu matiek s deťmi umiestnených v
Domove pre osamelých rodičov a krízovom stredisku v Dolnom Kubíne. Okrem
sociálnej situácie sú matky s deťmi ovplyvnené predošlými negatívnymi záţitkami a
skúsenosťami, rovnako aj apatiou a pasivitou. V rámci projektu absolvujú trojdňový
júl 2009 - september
pobyt na Agrodruţstve Novoť, ktoré okrem zábavy ponúka aj moţnosť pracovnej
2009
terapie na farme. Pod odborným vedením budú matky spolu s deťmi pomáhať pri
práci na farme, čím sa oboznámia so ţivotom na farme a naučia sa novým
zručnostiam. Poobedie budú môcť vyuţiť na voľnočasové aktivity a tvorivé dielne.

máj 2009 september 2009

máj - september
2009

máj - september
2009

Projekt "Umenie rómskych rúk" má za cieľ zapojiť deti a mládeţ zo sociálne
vylúčeného prostredia rómskych komunít vranovského okresu do klubu umeleckých
dielní s pravidelnou činnosťou. Hlavným zámerom projektu je predchádzať
patologickým javom typickým pre rómske komunity a podchytiť talentované rómske
deti a mládeţ, aby svoje nadanie a talent mohli plnohodnotne rozvíjať. Na základe
predchádzajúcich skúseností zvolili realizátori pre ciele projektu formu pravidelných
víkendových stretnutí, ktoré budú doplnené o intenzívny tréning počas letného
tábora. Z najlepších prác vytvorených počas päťdňového tábora bude pripravená
putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná na základných školách v okolí.
Členovia občianskeho zdruţenia Rákociho cesta vo Veľkom Šariši v spolupráci s
Asociáciou terénnych sociálnych pracovníkov sa rozhodli pomôcť skupine
nezamestnaných muţov so sklonmi k alkoholizmu, ktorí sú občanmi mesta
negatívne odsudzovaní práve pre ich neprítomne popíjanie na uliciach, či v
miestnom parku. Cieľom projektu je ponúknuť im moţnosť participovať na
zmysluplnej činnosti a v spolupráci s mestom začleniť túto sociálne znevýhodnenú
skupinu do programu dobrovoľníckych prác na záchranu Šarišského hradu. Projekt
vyvrcholí slávnosťou otvorenia hradnej cesty, ktorej spriechodnenie by malo byť
výsledkom práce cieľovej skupiny. Súčasťou slávnosti bude aj odhalenie galérie
osobných výpovedí účastníkov projektu.
Projekt reaguje na súčasnú situáciu v Malackách, kedy mesto prisľúbilo poskytnúť
byty pre doteraz neexistujúcu sluţbu v regióne Záhoria, sluţbu podporovaného
bývania pre občanov s mentálnym postihnutím. Prechod budúcich obyvateľov bytov
z rodiny nie je moţný bez predchádzajúcej individuálnej prípravy. Projekt sa preto
zameriava na nácvik kaţdodenných praktických činností, rozvoj sociálnych vzťahov
a orientáciu v sociálnom okolí cieľovej skupiny, ktorú tvoria občania s mentálnym
postihnutím. Realizácia projektu je prejavom vysokého stupňa integrácie ľudí s
mentálnym postihnutím do spoločnosti, búra sociálnu izoláciu občanov a umoţňuje
im ţiť v komunite mesta beţným spôsobom ţivota.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

204

206

207

Predkladateľ

Názov projektu

Občianske zdruţenie VICTUS Som jedna z vás

Slovenský skauting, 66. zbor
Eduarda Korponaya

Občianske zdruţenie
PERSPEKTÍVA 3000

Klub je moja šanca

Dajme deťom druhú
šancu

209

Komisia pre mládeţ v Spišskej
Bliţšie k mladým
diecéze

221

ULITA

Spolu nám to ide ľahšie

Podporená
suma

1,530 €

2,500 €

2,500 €

Mesto

Krupina

Vyšné
Ruţbachy

Rimavská
Sobota

Kraj realizácie

Banskobystrický

Prešovský

Banskobystrický

Časový
harmonogram

Anotácia

Projekt "Som jedna z vás" je zameraný na vytvorenie chráneného pracoviska maliarskej dielničky, v ktorej dostane šancu sa zamestnať talentovaná rómska
maliarka. Projekt jej tak umoţní získať potrebné vedomosti a zručnosti, prispeje k
odstráneniu sociálnej izolácie a posilní jej postoj k dôvere vo vlastné schopnosti
júl 2009 - september meniť a ovplyvňovať svoju ţivotnú situáciu. Po absolvovaní rekvalifikačného kurzu
2009
bude môcť prostredníctvom pracovnej terapie ďalej zaškoľovať obyvateľov Domova
sociálnych sluţieb a rovnako aj ţiakov Špeciálnej základnej školy v Krupine. Ich
participácia na projekte im umoţní zlepšiť sociálne a manuálne zručnosti a dá im
pocti, ţe nie sú pre spoločnosť menejcenní a nepotrební.

máj 2009 september 2009

1.máj - 30.
september

1,600 €

Spišské
Podhradie

Ţilinský

1.05.2009 30.09.2009

2,150 €

Bratislava

Bratislavský

máj - september
2009

Zámerom projektu "Klub je moja šanca" je minimálne dvakrát týţdenne realizovať
klubovú činnosť pre mládeţ z rómskej komunity vo Vrbove. Klubová činnosť bude
pozostávať z tvorivých dielní zameraných na rozvoj manuálnych zručností,
rozvíjania vzťahu k rôznym druhom umenia, najmä hudby a tanca, vybudovania
vzťahu k pravidelnému športovaniu a prostredníctvom všetkých týchto aktivít k
zmysluplnému vyuţívaniu voľného času. Primárnym cieľom realizovaného projektu
je zmierniť sociálnu vylúčenosť rómskej komunity a zvyšovanie šancí na ich
plnohodnotné zapájanie do aktívneho spoločenského ţivota. Všetko, čo sa
účastníci projektu naučia, resp. vyrobia, budú môcť prezentovať v rámci rôznych
spoločenských a kultúrnych podujatí v obci.
Občianske zdruţenie Perspektíva 3000 uţ niekoľko rokov venuje svoju pozornosť
deťom ţijúcim v ústavnom zariadení Reedukačného centra v Čerenčanoch. Po
odchode z reedukačného zariadenia majú tieto deti vo väčšine prípadov veľké
ťaţkosti zaradiť sa do beţného ţivota. Cieľom projektu je preto vytvoriť pre nich
priestor na komunikáciu s okolitým svetom uţ počas pobytu v zariadení ale takisto
im poskytnúť pomoc formou celoţivotnej starostlivosti. Zriadením komunitného uzla
a komunikačného internetového portálu, prostredníctvom ktorých budú môcť aj deti
z ostatných reedukačných zariadení riešiť svoje problémy im projekt uľahčí vstup do
beţného ţivota a začlenenie sa do spoločnosti.
V rámci realizovaného projektu bude zriadený klub pre mladých, so zameraním
predovšetkým na sociálne znevýhodnených, ktorý im ponúkne bezpečný priestor
pre aktívny oddych, moţnosť osobnostného rastu a prístup k odbornej sociálnej
pomoci. Súčasťou klubu bude nealkoholický bar a pravidelný atraktívny program, v
rámci ktorého budú všetky aktivity zabezpečované mladými dobrovoľníkmi.
Hlavným cieľom projektu je tak prispieť k prevencii sociálno-patologických javov
ohrozujúcich mládeţ prostredníctvom zintenzívnenia a zmodernizovania
starostlivosti o túto cieľovú skupinu. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom
terénnej sociálnej práce a ponúknutím bezpečnej alternatívy zmysluplného
vyuţívania voľného času.
"Spolu nám to ide ľahšie" je projektom OZ Ulita, ktorý je zameraný na zvyšovanie
školskej úspešnosti detí 1.stupňa ZŠ ţijúcich na sídlisku Kopčany a tým aj
predchádzanie sociálno-patologických javov u tejto zraniteľnej skupiny. V
bezpečnom a príjemnom prostredí pod dohľadom vyškolených pracovníkov budú
mať deti moţnosť pripraviť sa na školské vyučovanie. Do školskej prípravy detí
chcú pracovníci zapojiť aj starších súrodencov, čím sa podporí nielen rodinná
spolupatričnosť, ale sa aj naučia ako pristupovať a pomáhať svojim mladším
súrodencom.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery

Číslo
projektu

222

Predkladateľ

C.A.R.D.O.

Názov projektu

Dobrovoľníci v
domovoch seniorov

Podporená
suma

2,370 €

Mesto

Bratislava

Kraj realizácie

Bratislavský

Časový
harmonogram

1. máj - 30.
september 2009

224

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR

ŠACH-MAT vylúčeniu!

1,300 €

Bratislava

Trenčiansky

1. - 8. august 2009

227

LOKI-lokálne partnerstvo
sociálnej inklúzie okresov
Nové Zámky-Komárno-Šaľa

Bývanie "na čas"-"čas"
na bývanie

2,170 €

Nové Zámky

Nitriansky

máj - september
2009

229

233

Človek v tísni,o.p.s.

OZ Deti nádeje

Spoločne za horizont

Hipoterapia-forma
pomoci pre deti s ADHD

2,500 €

708 €

Spišské
Podhradie

Bratislava

Prešovský

Bratislavský

Anotácia
Snahou projektu je efektívne zapojenie dobrovoľníkov do práce s klientmi v dvoch
domovoch seniorov v Bratislave. Realizácia projektu bude prebiehať od náboru
dobrovoľníkov, cez ich zaškolenie a zavedenie do chodu zariadenia aţ po
monitorovanie a supervíziu ich práce. Počas svojej dobrovoľníckej sluţby budú
dobrovoľníci tráviť svoj voľný čas s pridelenými klientmi, pričom obsah stretnutí sa
bude riadiť záujmami klienta. Ciele projektu vychádzajú zo skúseností realizátorov z
priebehu modelového dobrovoľníckeho projektu v dvoch zariadeniach, ktoré by
chceli zuţitkovať pri zavedení dobrovoľníckej práce v rámci viacerých domovoch
dôchodcov.
Organizácia muskulárnych distrofikov v SR chce prostredníctvom zorganizovania
šachového turnaja (ŠACH) a manuálnych a tvorivých techník (MATT) počas
letného tábora spojeného so vzdelávacím seminárom o osobnej asistencii podporiť
osvojenie si zručností a schopností, získanie skúseností a poznatkov u osôb so
svalovým ochorením a inými dôsledkami podobným ťaţkým telesným postihnutím.
Hlavným cieľom projektu je cez tieto aktivity umoţniť účastníkom tábora rozvíjať sa
po osobnostnej stránke a aktivizovať sa.
Projekt "Bývanie na čas - čas na bývanie" sa zameriava na sociálne vylúčenú
komunitu ľudí, ktorí sú dočasne ubytovaní v priestoroch ubytovne na okraji mesta
Nové Zámky. Ţijú tam oddelení od moţností a zdrojov, ktoré väčšina majority môţe
vyuţívať. Spoločný dialóg a výstavba detského ihriska za aktívnej účasti komunity
ubytovaných môţe viesť k efektívnejšiemu riešeniu problémov spojených so
ţivotom v ubytovni, k zlepšeniu podmienok ţivota ubytovaných a tým k
znovuzískaniu dôvery komunity ku komunikácii s ostatnou (nevylúčenou)
spoločnosťou.

1.5.2009 31.9.2009

"Spoločne pre horizont" je iniciatívou troch komunitných centier v Prešovskom kraji,
ktoré sú nástrojom prevencie sociálno-patologických javov a rizikového správania
ich klientov - znevýhodnených, spravidla rómskych detí a mládeţe. Projekt má tri
základné úrovne. Na prvej sa zameriava na skvalitnenie prevádzky nízkoprahových
klubov v troch centrách v obciach Petrová, Petrovany a Roškovce. Na druhej úrovni
sa zameriava na zaangaţovanie mladých dobrovoľníkov z miestnych rómskych
lokalít do činnosti centier, posilnenie ich kompetencií a celkového integračného
potenciálu. Na tretej rovine sa projekt snaţí u detí a mladých "rozširovať obzory
sveta" (exkurziami a výletmi), v ktorom ţijú a ktorý často končí za hranicami ich
osád.

apríl - jún 2009

Tento projekt je postavený na viacspektrálnom pôsobení animoterapie u detí s
ADHD a špecifickými poruchami učenia zo sociálne znevýhodneného prostredia,
ktoré sú umiestnené v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Bratislave. Animoterapia
ako ďalšia z terapeutických foriem starostlivosti o deti s poruchami aktivity a
pozornosti by mala tvoriť homogénnu súčasť vyuţívaných psychoterapeutických a
voľnočasových aktivít. Napĺňala by podstatu hipoterapie, ktorej zámerom je
terapeutické vyuţitie interakcií medzi zvieraťom a dieťaťom, ktoré prebiehajú počas
práce dieťaťa okolo koňa, cez jeho starostlivosť, vytváranie vzájomného vzťahu,
cez postupné jazdenie na koni pod dozorom aţ k jeho samostatného ovládaniu.

Podporene projekty s anotaciami Prekrocme spolu bariery
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2,000 €

Bratislava

Bratislavský

máj - september
2009

2,500 €

1,200 €

Bratislava

Košice-okolie

Bratislavský

Košický

Anotácia
Cieľom projektu "Spolu na to máme" je skupinová práca s deťmi s poruchami
správania. Pomocou hier a zábavných aktivít sa budú deti rozvíjať v oblastiach v
ktorých majú problémy - sebakontrola, sebapoznanie, rozvoj komunikačných
zručností, riešenie konfliktov, adekvátny prejav emócií a podobne. Aktivity budú
prebiehať počas popoludní a intenzívneho týţdenného preventívne rozvojového
programu realizovaného spolu s rovnakou skupinou detí z Nemecka. Deti tak
získajú nové skúseností a záţitky, sami sa tieţ budú aktívne spolupodieľať na
tvorbe programu a vďaka tomu budú schopnejšie adekvátne fungovať v
spoločnosti..
Projekt "O krok ďalej" sa zameriava na skupinu sociálne znevýhodnených ľudí injekčných uţívateľov drog a ľudí poskytujúcich sexuálne sluţby na ulici.
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce a riešenia problémov priamo v ich
prirodzenom prostredí sa chcú realizátori projektu zamerať na individuálne riešenie
problémových situácií klientov a klientiek. Zámerom projektu je zníţenie sociálneho
vylúčenia tejto skupiny obyvateľstva prostredníctvom terénnej sociálnej práce,
poradenstva a najmä zameraním sa na individuálnu prácu s jednotlivcom. Projekt
súčasne podporuje aktívnu spoluúčasť klientov a cielene rozvíja ich sociálne
zručnosti, čím prispieva k zlepšeniu kvality ich ţivota a postupnej zmene ich
ţivotnej situácie.

máj - september
2009

Projekt "Aj oni sú medzi nami" je zameraný na zdravé deti pochádzajúce z rodín s
postihnutým členom. Cieľom projektu je riešiť situáciu, v ktorej sa mnohokrát tieto
rodiny nachádzajú, kedy sa väčšina starostlivosti venuje chorému členovi rodiny a
na zdravé deti im väčšinou neostáva čas. Zameraním pozornosti na zdravých
členov rodiny chcú realizátori projektu upozorniť na skutočnosť, ţe aj zdravé dieťa v
takejto rodine trpí a chcú im dopriať v ich ťaţkej ţivotnej situácii trochu šťastia a
radosti. Vzhľadom na to, ţe tieto rodiny nemajú moţnosť hradiť deťom voľnočasové
aktivity a návštevu záujmových krúţkov, bude mať cieľová skupina vďaka projektu
moţnosť zvoliť si aktivitu, ktorej by sa chceli vo voľnom čase venovať.

máj - september
2009

Zámerom projektu je zrealizovať pre rómske deti a mládeţ ţijúce na vidieku v obci
Drienovec letné voľnočasové aktivity zamerané na podporu rozvoja tvorivých a
umeleckých zručností v tvorivých dielňach pod vedením odborných lektorov.
Cieľom projektu je týmto spôsobom posilniť sebadôveru cieľovej skupiny, umoţniť
im venovať sa tvorivej činnosti a osvojiť si zručnosti, ktoré budú môcť aj naďalej
rozvíjať. Výstava vytvorených prác a publikácia zaznamenávajúca priebeh projektu
podporia začlenenie sa znevýhodnenej skupiny do kultúrneho diania na vidieku.

100,000 €
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