Zoznam podporených projektov Prekročme spolu bariéry 2010
Poradové
číslo

1

2

3

4

5

6

7

Číslo
projektu

18-PSB

23-PSB

27-PSB

29-PSB

35-PSB

36-PSB

48-PSB

Predkladateľ

TenSta

Klub detskej nádeje

Občianske zdruţenie
ARCHANGELOS

Mesto Partizánske

Názov projektu

Deň detí z DD na
Košice open 2010

Pre viac radosti v srdci

Vidieť a vedieť viac

Aj hviezdy rastú náučný pobyt vo
hvezdárni

ArtEst - polyestetické
Ezopove bájky, tvorivá
vzdelávanie
dramatizácia
znevýhodnenej mládeţe

IN Network Slovakia, n.o. Black & white

České centrum Košice

Pojdme zapomenout

Podporená
suma

1,000.00 €

2,000.00 €

2,000.00 €

1,260.00 €

1,300.00 €

2,000.00 €

340.00 €

Mesto

Košice

Bratislava

Šenkvice

Partizánske

Košice

Lučenec

Košice

Kraj predkladateľa

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte
Zámerom projektu "Deň detí z DD na Košice open 2010" je motivovať deti z detských
domovov k rozvíjaniu športových aktivít. Tieto deti sa na medzinárodnom tenisovom
turnaji ATP v Košiciach dozvedia niečo viac konkrétne o svetovom tenise a jeho zákulisí.
Zúčastnia sa na debate a tréningoch pod vedením profesionálnych tenisových trénerov a
vrcholových slovenských reprezentantov. Osvoja si tu teoretické ako aj praktické základy
tohto športu a naţivo budú sledovať finálové zápasy turnaja. Aktivity projektu budú
koordinovať pracovníčky TenSta.

Košický

jún 2010

Bratislavský

Pre deti s kardiologickými ochoreniami je určený projekt letného dvojtýţdňového
kardiotábora, ktorý je orientovaný na aktuálne celotáborové témy "Zo sveta čarov a
kúziel" rozvíjajúce tvorivé myslenie detí. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne a športové
máj - september 2010 aktivity prispôsobené deťom ako fyzicky menej náročné, ale za to netradičné. Po
aktivitách letného kardiotábora budú nasledovať stretnutia detí v prírode v okolí
Bratislavy, čo umoţní ďalšie rozvíjanie a posilnenie kontaktov detí. Na mesiac september
je naplánovaný aj jednodňový výlet vlakom do Tatier so zaujímavým programom.

Bratislavský

Váţny problém v súčasnosti predstavuje rozšírenie onkologických ochorení, na zvýšenie
informovanosti o problematike liečby týchto ochorení zameralo svoj projekt OZ
ARCHANGELOS. Pre občanov s týmto ochorením a onkologických pacientov v remisii,
máj - september 2010 ako aj ich rodinných príslušníkov a najbliţších plánuje zorganizovať sériu stretnutí s
diskusiami a rôznymi aktivitami za účelom integrácie chorých do spoločnosti a ich
celkové povzbudenie a motiváciu. Napríklad pre pacientky pripravuje poradenstvo o
vizáţi a návštevu fotoštúdia.

Trenčiansky

júl 2010

Mesto Partizánske nadviazalo a ďalej rozvíja svoj minuloročný projekt Cesty Rómov ROMANO DROM, ktorý sa zaoberal sociálnou inklúziou rómskej komunity. Ďalším
krokom v rozvíjaní týchto aktivít je predloţený projekt určený pre cieľovú skupinu
rómskych detí, pre ktoré zorganizuje 4-dňový pobyt v chatovom areáli hvezdárne v
Partizánskom. Pre deti sú tu pripravené prednášky o vesmíre s filmovou projekciou,
súťaţe zamerané na vyuţitie a spracovanie teoretických poznatkov. Cieľom tohto pobytu
je prebudiť u rómskych detí pozitívny vzťah k vzdelaniu, viesť ich k tímovej spolupráci
prostredníctvom športových aktivít, oboznámiť ich s okolím a kultúrou ich mesta a v
neposlednom rade ich naučiť hygienickým návykom.

Košický

Ezopovými bájkami sa inšpiroval projekt organizácie ArtEst, ktorá sa venuje
polyestetickému vzdelávaniu znevýhodnenej mládeţe. V ich záujme je rozvíjať kreativitu
detí s hendikepom a ich tvorivé uplatnenie v rôznych umeleckých ţánroch. Úlohou je
spracovať scénicky minimálne 6 Ezopových bájok formou interaktívneho divadla s
vyuţitím tanečných postupov, pantomímy, či bábkového divadla. Besedy, literárne a
máj - september 2010
tvorivé umelecké dielne ako aj pohybové a dramatické nácviky budú prebiehať pod
vedením odborných lektorov v spolupráci s dobrovoľníkmi, ţiakmi, študentmi - mladými
animátormi z umeleckých škôl. Výstupom budú spoločné divadelné prezentácie
hendikepovaných detí a mládeţe s dobrovoľníkmi, svoje vystúpenia ponúknu domovom
sociálnych sluţieb, domovom dôchodcov a iným inštitúciám.

Banskobystrický

Cieľom tohto projektu je prispieť k zmierneniu sociálnych rozdielov cieľovej skupiny
znevýhodnených rómskych detí prostredníctvom realizovania vzdelávacích,
sebarealizačných a voľnočasových aktivít. Tieto aktivity budú prebiehať v rámci detských
máj - september 2010 klubov v komunitnom centre v Cinobani 2 x týţdenne. Počas letných prázdnin bude ďalej
zorganizovaný letný tábor pre širšiu skupinu detí nielen rómskeho pôvodu v rekreačnom
zariadení s výletmi do blízkeho okolia, workshopmi, tvorivými dielňami, alebo talent show.
Okrem spomínaných aktivít je zámerom aj rozvíjanie hygienických návykov.

Košický

České centrum Košice pôsobiace na východnom Slovensku v oblasti podpory
znevýhodnených skupín sa snaţí nadväzovať a ďalej posilňovať kontakty a spoluprácu
medzi českými a slovenskými inštitúciami. Od začiatku roka rozvíjajú najnovšie svoje
máj - december 2010
prospešné aktivity v detskej nemocnici, kde prišli s nápadom ako povzbudiť dlhodobo
choré deti a mládeţ v nemocničnej starostlivosti. Pre cieľovú skupinu pripravili prehliadku
výberových kvalitných filmov, ktoré budú premietať priamo v nemocničnom prostredí.

Podporené projekty PSB 2010
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Poradové
číslo

8

9

Číslo
projektu

50-PSB

56-PSB

Predkladateľ

Nádej deťom

Názov projektu

Chlapinec

Republiková špecifická
organizácia SZTP ťaţko Vydanie časopisu
telesne postihnutých a
Vozičkár
vozičkárov

10

58-PSB

DELFÍN občianske
zdruţenie pre duševné
zdravie

11

66-PSB

Mestský úrad Hanušovce Priestor na vašu
nad Topľou
príleţitosť

12

67-PSB

Agentúra Manna, s.r.o.

Trikrát v týţdni

Ako nezabiť chránenú
dielňu: Vzdelávanie krok k preţitiu

Podporená
suma

2,550.00 €

2,465.00 €

Mesto

Banská Bystrica

Nitra

Kraj predkladateľa

Banskobystrický

Nitriansky

1,745.00 €

Zvolen

Banskobystrický

1,450.00 €

Hanušovce nad
Topľou

Prešovský

2,430.00 €

Bratislava

Bratislavský

13

71-PSB

OZ Spoločnosť pre
rozvoj sociálnej práce

Stop dlhom

3,000.00 €

Modra

Bratislavský

14

87-PSB

Ideálna mládeţnícka
aktivita

Splav pre kaţdého

1,700.00 €

Bratislava

Bratislavský

15

93-PSB

Materské centrum
MAMINA

Poďme spraviť niečo
pre seba - vzdelávajme
sa

870.00 €

Banská Bystrica

Banskobystrický

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte

Predkladateľ nadväzuje na prechádzajúci vzdelávací program určený pre mladé rómske
dievčatá, ktorého cieľom je rozvíjanie ich ţivotných zručností a ich nasmerovanie k
zdravému ţivotnému štýlu. V ďalšom pokračovaní sa zameral na sociálne izolovaných
rómskych chlapcov. V rámci projektu budú prebiehať pravidelné stretnutia pod vedením
máj - september 2010 odborníkov s diskusiami a prednáškami na dané problematiky, akými sú plánované
rodičovstvo či sexuálna výchova. 6x v mesiaci budú organizované tvorivé dielne, ktoré
zabezpečia rozvoj tvorivých a pracovných zručností chlapcov. V zhrnutí predloţený
projekt poskytuje cieľovej skupine moţnosť získať nové poznatky a zručnosti ako
bezpečne preţiť dospievanie a získať potrebné pracovné návyky.

august - september
2010

Prekladateľská organizácia sa v rámci svojej činnosti venuje tieţ vydávaniu časopisu
Vozíčkar, ktorý vychádza nepravidelnejšie v závislosti od finančných moţností a podpory.
Časopis je nepredajný a zasiela sa členom organizácie ako aj iným ţiadateľom cieľovej
skupiny ťaţko telesne postihnutých, ktorej poskytuje poradenstvo v oblasti zdravotných
pomôcok, sociálne poradenstvo, informácie o moţnosti rozvíjania športových aktivít,
kultúrnej a záujmovej činnosti, či rekvalifikácie na PC. Vzhľadom k tomu, ţe v tomto roku
nezískala organizácia dotácie na túto činnosť, ţiadajú príspevok pre ďalšie vydanie,
ktorého prípravu plánujú v mesiacoch august - september.

Cieľová skupina ľudí postihnutých s rôznymi psychickými poruchami absolvuje 5mesačný pohybovo-rehabilitačný program na posilnenie organizmu, relax a odbúranie
stresu. Cieľovej skupine sa bude venovať odborný lektor, telovýchovný pedagóg s
dlhoročnou praxou a dobrovoľníci. V prípravnej fáze projektu absolvujú klienti prednášky
máj - september 2010 o cvičení a jeho pozitívnom vplyve. Organizátori budú tieţ vyhodnocovať úvodný
psychomotorický dotazník. Od júna do septembra budú následne prebiehať 3 x v týţdni
športové, relaxačné a rehabilitačné aktivity, ako vytrvalostné cvičenia aeróbneho
charakteru, ďalej dychové cvičenia a cvičenia ohybnosti realizované v prírode, cvičebni a
v bazéne.
Projekt je určený pre rómske deti a mládeţ v Hanušovciach nad Topľou, ktoré
pochádzajú z rizikového a málo podnetného prostredia. Tieto deti v domácom prostredí
nemajú vhodné podmienky na prípravu do školy, ani na realizovanie obľúbených
máj - september 2010
voľnočasových aktivít. Cieľom tohto projektu je realizácia pravidelného doučovania,
vytvorenie tanečného krúţku pre mladšie dievčatá a zaloţenie hudobnej skupiny a
speváckeho zboru.
Cieľom tohto projektu je pokračovať v profesionálnom a osobnostnom raste pracovníkov
chránených dielní Agentúry Manna s.r.o.. Pracuje tu sedem zamestnancov s rôznym
máj - september 2010 mentálnym, psychickým a telesným postihnutím. Hlavné aktivity vzdelávania budú
smerovať k zvýšeniu kvality osobného ţivota (sebarozvoj, sebaprezentácia) a profesných
kompetencií v komunikácii so spolupracovníkmi a so zákazníkmi.
Projekt je zameraný na pomoc rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Jeho
cieľom je prostredníctvom terénnej sociálnej práce a aplikácie jednotlivých metód v rámci
nej predchádzať ešte väčšiemu prehlbovaniu váţnej ekonomickej situácie rodín a tieţ
riešiť uţ existujúce problémy s dlhmi formou terciárnej prevencie pred exekúciou a
máj - september 2010
bezdomovectvom. Medzi aktivity projektu bude okrem iných patriť aj zostavovanie
efektívneho rodinného rozpočtu. Cieľom projektu je taktieţ prostredníctvom práce s
detskými členmi rodiny preventívne zamedzovať reprodukcii chudoby z generácie na
generáciu.
Cieľovou skupinou projektu sú zdravotne postihnutí mladí ľudia, ktorí nemajú dostatok
príleţitostí na spoznávanie nových priateľov, prírody a tieţ zapájať sa do vhodných
september 2010
športových aktivít. Spoločne s osobnými asistentmi – rovesníkmi, rodinnými príslušníkmi,
priateľmi a dobrovoľníkmi budú počas štyroch dní splavovať Malý Dunaj aj so
stanovačkou.

apríl - október 2010

Podporené projekty PSB 2010

Materské centrum Mamina chce týmto projektom vyplniť medzeru v spoločenskom ţivote
mamičiek na rodičovskej dovolenke prostredníctvom vzdelávacích a poradenských
aktivít. Vzdelávacie aktivity sa budú týkať zlepšovania zručností pri práci na PC a
poradenské aktivity na praktické zručnosti ako napr. Ako sa orientovať na trhu práce.
Aktivity projektu smerujú k odstraňovaniu sociálnej izolácie počas rodičovskej dovolenky,
k budovaniu sebadôvery a aktivizácii ich potenciálu.
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Poradové
číslo

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

16

Centrum pedagogicko110-PSB psychologického
Krok za krokom
poradenstva a prevencie

17

111-PSB

18

19

20

21

Podporená
suma

Mesto

Kraj predkladateľa

2,000.00 €

Bratislava

Bratislavský

Zriadenie tvorivých
dielní

2,000.00 €

Turie

Ţilinský

Komunitné centrum
116-PSB SPOLU Chminianske
Jakubovany

MAT (mladý akčný tím)
- v rozprávke

2,000.00 €

Chminianske
Jakubovany

Prešovský

117-PSB Mesto Košice

Prevencia uţívania
drog v rómskej
komunite

Občianske zdruţenie
DSS Turie

124-PSB Claudianum, n.o

129-PSB

Občianske zdruţenie
DLAŇ

22

130-PSB Čistý deň, n.o

23

Agentúra podporných
134-PSB
sluţieb, n.o

ARTateliér V RS
Claudianum

Človek človeku, ľudia
ľuďom...

Aktívne leto 2010

Varíme si sami

1,710.00 €

1,200.00 €

2,000.00 €

1,200.00 €

760.00 €

Košice

Modra

Lučenec

Galanta

Ţilina

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte

Popoludňajší klub v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
navštevujú deti s poruchami správania, deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodnených
rodín a rodín ohrozených závislosťami, násilím a kriminalitou. Cieľom projektu, je tieto
deti viesť k ţiaducim zmenám a vlastnému rozvoju na pravidelných skupinových
máj - október 2010
aktivitách. Pomocou hier a zábavných aktivít budú mať deti moţnosť zlepšiť sa v oblasti
sebakontroly, komunikačných zručnostiach, riešenia konfliktov a adekvátneho prejavu
emócií. Súčasťou projektu je aj letný a výmenný pobyt, ktoré umoţnia intenzívnu prácu s
deťmi v uvedených oblastiach.
Cieľom projektu je zriadenie tvorivých dielní s ôsmymi pracovnými skupinami (maľovanie
na sklo, tiffany technika, fusing, tkanie kobercov, práca s drevom, pletenie z prútia a
pedigu, keramika, tkanie a arteterapia) pre prácu s klientkami DSS Turie. V tvorivých
máj - september 2010
dielňach budú handicapované klientky s dobrovoľníkmi učiť deti zo ZŠ a ich rodičov
vyššie uvedené techniky. Počas dňa otvorených dverí sa predstavia širokej verejnosti
pripraveným programom a výstavou vytvorených prác.
Pokračovaním minuloročného úspešného projektu chcú dobrovoľníci z komunitného
centra v Chminianskych Jakubovanoch aj tento rok prekračovať bariéry medzi majoritnou
a minoritnou časťou obyvateľov obce, kde väčšina obyvateľov je rómskeho pôvodu.
máj - september 2010 Aktivity projektu sú určené pre deti a mládeţ zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Prostredníctvom voľnočasových aktivít sa deti budú učiť ako sa starať o svoje telo, ako
ţiť v čistom a zdravom prostredí a v lete si všetko zopakujú na týţdennom rozprávkovom
tábore.
Cieľom projektu je realizácia primárnej a sekundárnej prevencie závislostí u detí a ich
rodičov v košickej mestskej časti Luník IX. Sídlisko sa vyznačuje vysokým percentom
mládeţe fetujúcej toluén, ale aj dospelej populácie, ktorá podlieha gamblerstvu,
alkoholizmu, drogám. Snahou realizátorov projektu bude podchytiť a usmerniť deti a ich
rodičov, poukázať na dôleţitosť riešenia problému, ktorý má narastajúcu tendenciu.

Košický

máj - júl 2010

Bratislavský

Rehabilitačné stredisko CLAUDIANUM sa venuje pracovnej a sociálnej rehabilitácii
občanov s mentálnym postihnutím vo veku do 18 rokov. V reakcii na zvýšený záujem ich
klientov o arteterapiu predkladajú projekt ARTateliér, ktorým chcú zabezpečiť materiálne
potreby pre ďalšie rozvíjanie tohto druhu terapie. Klientov by chceli oboznámiť aj s prácou
máj - september 2010
s novými materiálmi a umeleckými metódami spracovania. Plánujú tieţ návštevy výstav a
miestnych galérií pre načerpanie nových inšpirácií. V letných mesiacoch by ďalej chceli
zorganizovať 2 spoločné výtvarné stretnutia sprevádzané workshopmi so skupinami
mladých ľudí s úmyslom nadväzovania nových kontaktov a rozvíjania spolupráce.

Banskobystrický

Na integráciu cieľovej skupiny s mentálnym postihnutím a zabezpečenie vzdelávania ľudí
pracujúcich s touto skupinou sa zameriava projekt OZ DLAŇ pôsobiace v okolí mesta
Lučenec. Hlavnou myšlienkou je pritom vytvoriť neformálnu skupinu zloţenú z ľudí s
mentálnym postihnutím, ich rodiny, blízkych, priateľov a mladých ľudí z radov
dobrovoľníkov. Táto skupinu bude pravidelne usporadúvať stretnutia a rozvíjať mnohé
máj - september 2010
aktivity napr. športové, spoločenské, rehabilitačné, alebo vzdelávacie v oblasti vlastných
práv a sebaobhajoby znevýhodnených. Prípravou pre realizáciu bude informačná kampaň
a nadviazanie spolupráce s miestnym MsÚ za účelom vytvorenia vhodných priestorov.
Samotným stretnutiam bude ešte predchádzať tréning lídrov a vytvorenie harmonogramu
aktivít.

Banskobystrický

V rámci svojho programu resocializácie klientov závislých od psychotropných látok
predkladá organizácia Čistý deň projekt "Aktívne leto 2010". Resocializačný program
strediska stojí na princípoch terapeutickej komunity. Projekt, ktorý bude prebiehať v
máj - september 2010 letných mesiacoch, počíta okrem arteterapeutických aktivít aj s pravidelnými návštevami
kultúrnych inštitúcií a ich programov ako inšpiratívnych záţitkov, rozvíjanie pohybovorelaxačných aktivít v aquacentre. Na celý priebeh bude dohliadať terapeutický tím a
dobrovoľníci.

Ţilinský

"Varíme si sami " je názov projektu, ktorý sa zameriava na cieľovú skupinu obyvateľov
podporného bývania a ľudí s mentálnym postihnutím. V mesiacoch máj - september bude
máj - september 2010 prebiehať kurz varenia s podporou dobrovoľníkov a pod vedením lektora pre bezpečnosť
pri varení a obsluhe kuchynských spotrebičov. Na záver pripravia účastníci kurzu
ochutnávku najlepších receptov ako prezentáciu nadobudnutých zručností.

Podporené projekty PSB 2010
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Poradové
číslo

24

25

Číslo
projektu

137-PSB

Predkladateľ

Centrum Slniečko, n.o

154-PSB Dom svitania, n.o.

Názov projektu

Nízkoprahové
intervenčné Centrum
Slniečko

Dohovor OSN...v ľahko
zrozumiteľnom jazyku

Podporená
suma

2,000.00 €

1,000.00 €

Mesto

Nitra

Jakubov

Kraj predkladateľa

Nitriansky

Bratislavský

Nezisková organizácia Dom Svitania poskytuje svojim klientom prácu v chránených
dielňach a neformálne vzdelávanie v rehabilitačnom stredisku. Jednou z jej dlhodobých
vzdelávacích tém je aj problematika optimálnej komunikácie. Na podnet medzinárodného
seminára na tému "Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím"
vypracovali organizátori projekt, ktorý rozvíja túto aktuálnu problematiku a pribliţuje ju
máj - september 2010
cieľovej skupine. Za zámerom širšieho objasnenia danej témy sa plánujú realizátori
zúčastniť na medzinárodnom seminári v Bratislave "Dohovor OSN" a v Berlíne na
"Inclusion International" so svojim príspevkom prezentácie. Na príprave prezentácie
bude spolupracovať aj cieľová skupina a okrem vzdelávacích prednášok sa budú môcť
zapájať do ďalších diskusií.

155-PSB

Dramatoterapiou a
muzikoterapiou k
plnohodnotnému ţivotu
schizofrenikov

1,400.00 €

Prešov

Prešovský

27

Handbike Camp 2010 Športový klub zdravotne
letný výcvikový
156-PSB postihnutých Ďumbier
cyklistický tábor pre
Lopej
vozíčkarov

1,500.00 €

Podbrezová Lopej

Banskobystrický

28

Občianske zdruţenie
161-PSB Pomoc ohrozenému
dieťaťu Piešťany

1,700.00 €

Piešťany

Trnavský

29

163-PSB

Občianske zdruţenie
Frčka

Pre divadlá, ktoré majú
o koliesko viac

Oravská Poruba

Ţilinský

30

170-PSB

Jazdecký klub Excel
Madon

Kráčame s nimi

Rimavské
Brezovo

Banskobystrický

Rodinná terénna
terapia Klubu
abstinentov Piešťany

600.00 €

1,000.00 €

Anotácia o projekte

V lokalite Čermáň, v meste Nitra, ţijú rizikové rodiny ohrozené sociálnym vylúčením.
Dochádza tu často k vandalizmu a krádeţiam. V tejto lokalite bolo preto vytvorené
nízkoprahové intervenčné centrum, ktorého hlavným poslaním je poskytovanie
výchovných programov a stimulov na zmysluplné trávenie voľného času detskej komunity
máj - september 2010 a mládeţe. Jednou cieľovou skupinou predloţeného projektu centrálnej organizácie je
skupina rizikových detí, pre ktoré tu budú poskytované vzdelávacie aktivity (práca s PC) a
voľnočasové aktivity (tvorivé dielne, športové hry). Druhú skupinu tvoria rodičia rizikových
rodín, ktorým projekt zabezpečuje programy na podporu zamestnanosti, sociálne
poradenstvo a vzdelávanie v PC zručnostiach.

26

Humanitár, nezisková
organizácia

Časový
harmonogram

Liečebné účinky dramatoterapie a muzikoterapie uţ dlhšiu dobu vyuţívajú zamestnanci
na liečbu klientov v Domove dôchodcov a Domove sociálnych sluţieb v Spišskom
Štiavniku, ktorý bol zriadený organizáciou Humanitár. Vzhľadom na pozitívne účinky tejto
terapie predloţili realizátori projekt na rozvinutie podmienok v tomto priestore na ďalšie
máj - september 2010 vyuţitie týchto metód. Nová zvuková technika by umoţnila lepšiu prípravu cieľovej
skupiny pri nacvičovaní jednotlivých aktivít vyuţívajúcich divadelné postupy ako aj hudbu.
Tieţ by chceli svoje obohatiť tieto aktivity o trénovanie rytmických tancov a ďalej tu
pripravovať väčšie programy, na ktoré je moţné pozývať klientov spolupracujúcich
centier a sociálnych domov.
Obmedzené moţnosti športovania ľudí s ťaţkým zdravotným postihnutím sa snaţí
vynahradiť projekt zameraný na cyklistický výcvik v letnom období pod vedením
športovcov a členov slovenskej reprezentácie aj slovenského paraolympijského tímu.
júl - august 2010
Cieľom je umoţniť cieľovej skupine získať zručnosti v ovládaní športového náradia handbike. V rámci projektu bude organizovaný 6-dňový výcvikový tábor v lokalite
Dudiniec.
Jednou z aktivít OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany je vedenie Klubu abstinentov.
Pre rozvoj pomoci závislým a ich rodinným príslušníkom je vypracovaný projekt rodinnej
terapie štruktúrovaný do denného reţimu, ktorý ďalej poskytuje individuálnu a skupinovú
jún - júl 2010
terapiu s vyuţitím autogénneho tréningu pre relax, ďalej turistiku a hry na psychické
uvoľnenie. Rodinná terapia ako súčasť prevencie závislosti prispieva k uľahčeniu
resocializácie a integrácie abstinujúcich späť do zdravej spoločnosti a do rodinného
kruhu.
Občianske zdruţenie FRČKA vo svojom projekte podotklo na potrebu bezbariérového
prístupu a výstupu na javisko v divadelnej sále v Dolnom Kubíne, kde pravidelnejšie
účinkujú členovia divadelného súboru zo Špeciálnej základnej školy pre telesne
máj - jún 2010
postihnutých. Súbor začína v apríli svoj nácvik divadelného predstavenia, ktorého
premiéru plánuje na začiatok júna spolu s vystúpením divadla z Pasáţe. Úprava tohto
prostredia vytvorí vhodné podmienky na realizáciu ďalších aktivít pre hendikepovaných
občanov regiónu.
Jazdecký klub Excel Madon dlhodobo navštevujú aj postihnuté deti zo stacionára
DEDESO z OZ ANTENA v Hnúšti a individuálni klienti, ktorým poskytuje hipoterapiu ako
alternatívnu formu liečenia. Tento jazdecký klub sídli v priestoroch bývalého
hospodárskeho dvora, ktorý bol značne zdevastovaný a prešiel hrubou rekonštrukciou.
máj - september 2010 Ďalej si jeho prevádzka vyţaduje aj dobudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia
pre klientov, či rekonštrukciu ohrady, kde prebieha terapia pod dohľadom odborných
terapeutov. Cieľom predloţeného projektu je tak skvalitniť poskytované sluţby
hipoterapie pre znevýhodnených klientov a vytvoriť pre nich vyhovujúce podmienky pre
liečebnú terapiu.

Podporené projekty PSB 2010
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Poradové
číslo

Číslo
projektu

Predkladateľ

31

171-PSB Miesto v dome, o.z.

32

Občianske zdruţenie
Slniečko pre pomoc
173-PSB
ľuďom s viacnásobným
postihnutím

33

176-PSB

34

35

36

37

178-PSB

188-PSB

196-PSB

Občianske zdruţenie
Alveus

Spolok sv. Vincenta de
Paul na Slovensku

Mestské divadlo Divadlo z Pasáţe

Názov projektu

Chceme rovnakú
šancu

Podporená
suma

1,000.00 €

Spoločne tvoríme a
športujeme

1,000.00 €

Kroky k sociálne
kvalitnejšiemu ţivotu

700.00 €

Pec na chlieb a pizzu

Priblíţme sa divadlom

OZ SPIŠ - Zdruţenie pre Ponúknime šancu
obnovu a rozvoj regiónu slabým

Arcidiecézna charita
Košice (ADCH)-Charitný
197-PSB
Pomoc k svojpomoci
dom pre mládeţ Vranov
nad Topľou(CHDM)

1,600.00 €

1,500.00 €

1,250.00 €

2,080.00 €

Mesto

Levice

Kraj predkladateľa

Nitriansky

Nová Baňa

Banskobystrický

Uhorské

Banskobystrický

Levice

Banská Bystrica

Spišský Hrhov

Vranov nad
Topľou

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte

V značne izolovanej lokalite Ladislavov dvor pri meste Levice zrealizoval predkladateľ uţ
2 projekty a následne sa tu zameriava na cieľovú skupinu detí vo veku od 5 do 12 rokov.
Miestne prostredie im neposkytuje vhodné podmienky pre zdravý osobnostný rozvoj.
Predkladatelia chcú deťom najmä počas letných prázdninových mesiacov poskytnúť
máj - september 2010 plnohodnotný program na trávenie voľného času. V rámci tohto programu pripravujú
napríklad aktivitu "Umením k čistote prostredia, v ktorom ţijeme", ďalej pri príleţitosti dňa
detí zorganizujú spoločne s rodičmi a miestnymi obyvateľmi 1 - dňový program s
tvorivými dielňami a rôznymi hrami, v mesiaci júl je naplánovaná športová olympiáda, a v
predškolskom období aj doučovacie aktivity.
Projekt "Spoločne tvoríme a športujeme" prostredníctvom voľnočasových aktivít a súťaţí,
najmä športových a remeselno-umeleckých podujatí, vytvára podmienky pre prirodzenú
integráciu a sociálnu inklúziu postihnutých detí a mládeţe zo Špeciálnej školy v Novej
máj - september 2010 Bani. Počas týchto podujatí a aktivít budú súťaţiť a tieţ spolupracovať so svojimi
rovesníkmi z beţných škôl v regióne. Na stretnutiach v tvorivých dielňach budú rozvíjať
svoje umelecko-tvorivé zručnosti, ktoré potom spoločne odprezentujú na výstupnom
workshope v septembri.
Zámerom projektu je pomôcť a motivovať sociálne znevýhodnených a nezamestnaných
občanov ţijúci v blízkych obciach v okolo Poltára s veľmi vysokou nezamestnanosťou a
početnou komunitou rómskych občanov. Prostredníctvom spoločných workshopov,
individuálnych a skupinových stretnutí s riešením modelových situácií osobných
máj - september 2010
pohovorov chcú pracovníci a dobrovoľníci OZ Alveus pomôcť cieľovej skupine spoznať
svoj potenciál pre profesijnú orientáciu, študijnú u mládeţi, zvýšiť ich zdravé
sebavedomie, rozvíjanie kreativity a zručností a tak prispieť k ďalšej integrácii týchto
občanov.
Spolok sv. Vincenta de Paul v Leviciach, ktorý sa venuje charitatívnej činnosti, predkladá
projekt na zlepšenie podmienok pre klientov ţijúcich v útulku v obci Šurany-Kopec.
Resocializácia cieľovej skupiny prebieha formou poľnohospodárskej a remeselnej práce.
Napomôcť ich osamostatneniu a sebestačnosti od centra by pomohlo aj vybudovanie
vlastnej pece, kde by si mohli klienti sami pripravovať pekárenské výrobky, či iné pokrmy,
ktoré doteraz zabezpečovalo centrum. Cieľom je tu úspora financií ako aj ďalší rozvoj
zručností klientov pri stavbe takejto pece a pečení pokrmov.

Nitriansky

máj - jún 2010

Banskobystrický

Zámerom Divadla s Pasáţe je vytvorenie platformy pre komunikáciu, vzdelávanie a tieţ
stretávanie sa rôznych znevýhodnených ľudí so zdravou populáciou a tak ďalej prispieť k
ich integrácii. V rámci realizácie svojich cieľov plánujú po kaţdom divadelnom
predstavení organizovať diskusie s divákmi za účasti tvorcov a hercov. Ďalej prišli s
máj - september 2010
myšlienkou verejných skúšok pre študentov, ktorí tak bliţšie nahliadnu do zákulisia
prípravy divadelného predstavenia. Časť priestorov divadla si herci a pracovníci
prispôsobili ako čajovňu, ktorú by chceli ďalej sprístupniť aj návštevníkom aspoň raz do
týţdňa.

Prešovský

Košický

júl - august 2010

Cieľovou skupinou projektu "Ponúknime šancu slabým" sú vybraní ţiaci slovenského a
rómskeho pôvodu zo značne izolovaného sociálneho prostredia obce Spišský Hrhov.
Túto vybranú skupinu detí spája talent na vzdelanie v oblasti cudzích jazykov, najmä
angličtiny. Projekt im ponúka rozvíjať ďalej ich schopnosti prostredníctvom zaujímavej a
modernej 2-mesačnej lektorskej práce, pričom ďalšie zlepšenie ich komunikačných
zručností je predpokladom pre pokračovanie integrácie znevýhodnených, ale
talentovaných detí do spoločnosti. Lektoráty pre tieto deti budú prebiehať v letných
mesiacoch a budú vyuţívať rôzne vzdelávacie metódy a tvorivé aktivity ako vytvorenie a
nácvik divadielka, či tvorivé dielne s výstupom výstavnej prezentácie.

20.5. - 31.8.2010

Chlapci z Charitného domu pre mládeţ vo Vranove nad Topľou sú odkázaní na dávky v
hmotnej núdzi, so svojím vzdelaním a zručnosťami majú väčší problém profesijného
uplatnenia. Ich zapojenie do realizácie predloţeného projektu im umoţní naučiť sa
ďalšiemu remeslu opracúvania dreva a výrobe záhradného nábytku. Pod vedením
pracovníkov charitného domu a lektora budú pracovať v priestore, ktorý si najprv upravia
na pracovnú dielňu. Po výrobe skompletizujú jednotlivé diely nábytku a vytvoria záhradný
altánok, ktorý bude ďalej vyuţívaný na rôzne spoločenské podujatia a akcie. Nové
zručnosti budú pre chlapcov prínosom, pričom sa ďalej budú môcť uchádzať o podobnú
prácu ako pomocní stolári a tak sa zvýši šanca ich uplatnenia na trhu práce.

Podporené projekty PSB 2010
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Poradové
číslo

38

39

40

41

42

Číslo
projektu

Predkladateľ

206-PSB Nadácia škola dokorán

208-PSB

Občianske zdruţenie
Mamám Slovenska

216-PSB ROAD, n.o.

223-PSB

235-PSB

Občianske zdruţenie
Pomocná ruka

Občianske zdruţenie
Dizajn Fórum

43

243-PSB Stopka n.o.

44

Občianske zdruţenie
253-PSB
Ţivot ako dar

Názov projektu

Partnerstvo

Tvorením spolu
zvládneme ţivota školu

Komunitná sociálna
práca s osobami so
závislosťou

Čistá ihla

Sklenený svet

Vareška

Cesta do Betlehema

Podporená
suma

2,200.00 €

3,000.00 €

1,220.00 €

2,000.00 €

1,680.00 €

2,500.00 €

170.00 €

Kraj predkladateľa

Mesto

Ţiar nad Hronom

Hýľov

Bratislava

Košice

Košice

Ruţomberok

Bratislava

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte

Banskobystrický

Projekt "Partnerstvo" bude realizovaný formou komunitných výchovno-vzdelávacích
aktivít na podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom vytvorenia modelu domácej prípravy
u detí predškolského veku priamo v rodinách marginalizovaných rómskych komunít v
okolí Ţiaru nad Hronom. V prípravno-organizačnej fáze projektu bude prebiehať výber a
zaradenie účastníkov, príprava vzdelávacích aktivít pre rodičov a deti v zameraní na
máj - september 2010
tematické okruhy v súlade so štátnym vzdelávacím programom. V Komunitnointegračnom centre v Ţiari bude prostredníctvom 12 workshopov ďalej prebiehať
intenzívna príprava rodičov. Individuálnym prístupom budú riadené návštevy rodín za
účelom mentoringu rodičov a vytvárania vhodného učebného prostredia. Poradenská
činnosť bude aj po ukončení projektu rozvíjaná formou terénno-sociálnej práce.

Košický

OZ Mamám Slovenska vytvorilo internetovú sieť za účelom sociálnej podpory rodín a
osamelých matiek, ktoré sa ocitli v ťaţkej ţivotnej situácii. V rámci komplexného modulu
rozvíjania svojho programu predkladajú projekt tvorivých dielní, ktoré ponúknu
účastníčkam získať nové zručnosti v rôznych kreatívnych technikách. Na prácu v týchto
máj - september 2010
tvorivých dielňach budú dohliadať dobrovoľníci. Svoje výstupné výtvory budú môcť
prezentovať účastníčky dielní prostredníctvom internetovej stránky a tieţ tu bude
vytvorený priestor pre ich predaj, predajné výstavy, či aukcie. Projekt poskytne priestor na
tvorivú realizáciu hlavne pre osamelé matky v núdzi.

Bratislavský

Pre osoby so závislosťou je dôleţité osvojiť si sociálne zručnosti, pracovné návyky a
denný reţim. Sociálne rehabilitácia a reintegrácie tejto skupiny na voľnom trhu práce je
základným predpokladom eliminácie sociálneho vylúčenia a upevňovania si zdravého
ţivotného štýlu. Prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok pre komunitnú sociálnu
máj - september 2010
prácu bude skupina osôb so závislosťou vedená k osvojeniu si denného reţimu a
získaniu pracovných návykov formou pracovnej terapie. Práca s cieľovou skupinou bude
zaloţená na presných pravidlách, aktivity pritom zahŕňajú aj terapeutické techniky ako
arteterapiu či dramatoterapiu a relaxačné techniky.

Košický

Dlhodobejší projekt "Čistá ihla" prebieha uţ od roku 2002 a jeho úlohou je poskytovať
nízkoprahové sluţby uţívateľom drog a osobám pracujúcim v sex biznise v rámci
prístupu harm reduction. Tento prístup má predchádzať zdravotným, sociálnym a iným
poškodeniam súvisiacim s rizikovým správaním, najmä šíreniu HIV/AIDS a hepatitíde
B,C, čo v tejto situácii zabezpečuje výmena striekačiek, ich zber a bezpečná likvidácia,
máj - september 2010
ďalšie informovanie o bezpečnejšom pohlavnom styku. Projekt funguje na princípe 2
základných aktivít terénnej sociálnej práci a práci v stacionárnom výmennom mieste.
Podpornými aktivitami projektu budú ďalej tímové a supervízne stretnutia za účelom
riešenia problémových situácií pri práci s klientmi a 3-dňové "Vzdelávanie sex-biznis"
formou prednášok.

Košický

Zámerom projektu je umoţniť cieľovej skupine dlhodobo psychicky chorých mladých ľudí
umelecky a tvorivo sa realizovať prostredníctvom práce v tvorivých dielňach v
harmonickom prostredí vidieka. Program predloţeného projektu je primárne určený pre
skupinu z okolia Košického vidieka. Plánované tvorivé dielne a workshopy budú otvorené
máj - september 2010 aj pre priateľov a členov rodiny. Rozvrhnutie aktivít prelína klasické umelecké disciplíny s
inovatívnymi záujmovými postupmi. Spoločná tvorivá práca rozvíja sociálnu integráciu a
podporu prekonávania bariér. Výstupom bude výstavná reprezentácia umeleckých
výrobkov so sprievodnou publikáciou, ktorá bude distribuovaná návštevníkom výstavy a
podporí posolstvo projektu.

Trenčiansky

Nezisková organizácia Stopka chce prostredníctvom projektu Vareška ponúknuť kvalitné
tréningy v zlepšovaní sebaobsluţných činností (varenie, upratovanie, starostlivosť o
šatstvo) zrakovo postihnutým mladým ľuďom ale aj vlastným zamestnancom,
máj - september 2010
zamestnaným na chránených pracoviskách. V rámci projektu bude zriadená cvičná
miestnosť s dôrazom na dostatočné osvetlenie a vytvorenie farebných kontrastov na
pracovných plochách, s výbavou sebaobsluţných pomôcok pre zrakovo postihnutých.

Bratislavský

jún - august 2010

Podporené projekty PSB 2010

Občianske zdruţenie Ţivot ako dar kaţdoročne organizuje cyklistické akcie do rôznych
zaujímavých miest v Európe. Tento rok by to mala byť veľmi náročná cesta do
izraelského Betlehema. Finančné prostriedky z tohto grantového programu budú určené
na pokrytie cestovných nákladov pre cyklistku Zdenku Mačičákovú, ktorá je celiatička a
potrebuje špeciálnu diétu.
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Poradové
číslo

Číslo
projektu

Predkladateľ

Názov projektu

Podporená
suma

Mesto

Kraj predkladateľa

45

Centrum pedagogickopsychologického
255-PSB
Aby škola nebolela
poradenstva a prevencie
v Čadci

2,480.00 €

Čadca

Ţilinský

46

262-PSB Obec Veľký Horeš

Srdce na dlani

1,500.00 €

Veľký Horeš

Košický

47

Nadácia DeDo 272-PSB Solidarita s deťmi z
detských domovov

Oranţová pre bývanie

2,500.00 €

Košice

Košický

48

276-PSB

Liga za duševné zdravie
Pretancujme zábrany
SR

49

283-PSB 3lobit o.z.

Pohyb pre kaţdého letné tábory autistov

50

Slovenská katolícka
287-PSB
charita

Darovať znamená
pomáhať charitatívny
sklad pre núdznych

51

52

53

308-PSB Wellgiving, o.z.

311-PSB

Educas, občianske
zdruţenie

313-PSB OZ Bol raz jeden človek

Charityshop.sk výrobky ľudí so
zdravotným
postihnutím na nete

Prevencia a pomoc
deťom s poruchami

Filmujeme, teda sme!

2,450.00 €

1,500.00 €

2,500.00 €

2,300.00 €

2,500.00 €

2,350.00 €

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte

Deti so špecifickými poruchami učenia sa často ocitajú na okraji školského kolektívu, sú
vystavené posmechu a sú povaţované za hlúpe, alebo lenivé. Projektom „Aby škola
nebolela“ chcú predkladatelia projektu dostať do povedomia širokého okolia informácie o
máj - september 2010 špecifických poruchách učenia a ako k nim pristupovať. Súčasťou projektu je tieţ
skupinová práca s deťmi so špecifickými poruchami učenia, s cieľom podporiť ich
pozitívne sebaponímanie, zvyšovať motiváciu a sociálne kompetencie a školské
zručnosti.
Trojhraničný východný cíp Slovenska je oblasťou, ktorá je poznačená vysokou
nezamestnanosťou a sociálnou biedou. Projekt zriadenia Tvorivých dielní počas leta pre
jún - september 2010 deti a mládeţ, chce osloviť cca 40 detí, ktoré uţ nebudú nečinne blúdiť ulicami obce, ale
svoj voľný čas budú tráviť rozvíjaním zručností a kreativity. Výsledky ich práce budú
sprístupnené širokej verejnosti.
Cieľom tohto projektu je v rámci pracovnej terapie klientov Centra Dorka, svojpomocne
zrekonštruovať rodinný dom, ktorý centru daroval Rád premonštrátov. V dome by mali
máj - september 2010
vzniknúť dve samostatné bytové jednotky pre klientov, ktorí uţ nepotrebujú trvalý sociálny
dozor.

Bratislavský

Poruchy príjmu potravy sú závaţným psychosomatickým ochorením postihujúcim
prevaţne dievčatá a mladé ţeny. Zámerom projektu je aplikácia inovatívnych foriem
tanečno – pohybovej terapie pre klientov s poruchami príjmu potravy. Súčasťou projektu
máj - september 2010
budú pravidelné tanečno-terapeutické stretnutia vedené terapeutom a odborný workshop
pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. Skúsenosti z práce s klientmi v tanečno terapeutickom procese budú publikované.

Bratislavský

máj - august 2010

Voľnočasové centrum pre deti a mládeţ s autizmom celoročne slúţi ţiakom autistických
tried Špeciálnej základnej školy Ţehrianska v Bratislave. Pohybové aktivity sú pre deti s
autizmom rovnako potrebné a prirodzené, ako pre ich zdravých rovesníkov. Tieto deti
však vyţadujú pohybové aktivity uspôsobené ich chápaniu a limitom, spôsobeným ich
postihnutím. Centrum chce prostredníctvom tohto projektu zariadiť vo svojich priestoroch
interiérovú telocvičňu, ktorá bude zároveň viacúčelovou terapeutickou miestnosťou.

Bratislavský

Zámerom tohto charitatívneho projektu je prepojiť tých, ktorí majú s tými, ktorí potrebujú.
Otvorením a prevádzkovaním charitatívneho skladu chce Slovenská katolícka charita
máj - september 2010 umoţniť ľuďom darovať uţitočné veci, ktoré uţ nepotrebujú. Projekt je tieţ šancou
dočasne zamestnať ľudí bez domova, dlhodobo nezamestnaných, ktorí sa budú podieľať
na prevádzke skladu, budú pomáhať pri triedení a distribúcii darovaných vecí.

Bratislavský

Zámerom projektu "CharityShop.sk", ktorý rozbieha internetový obchod, nie je tvorba
vlastného zisku, ale prezentácia a sprostredkovanie predaja výrobkov a sluţieb ľudí so
zdravotným postihnutím a ţien, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. Širšou cieľovou skupinou
sú ľudia, ktorí tvoria v chránených dielňach. V rámci projektu plánujú organizátori
máj - september 2010
navštíviť 20 chránených dielní za účelom vytvorenia partnerstva a zberu fotografií
výrobkov, ktoré ďalej ponúknu na webe. Cieľom je skvalitniť obsah a ponuku produktov a
sluţieb chránených dielní. Na mesiac september je naplánované spustenie mediálnej a
internetovej kampane.

Bratislavský

Občianske zdruţenie Educas predloţilo projekt zameraný na pomoc deťom s problémami
s učením a s poruchami učenia ako aj predchádzanie týmto poruchám u detí uţ v
predškolskom veku. Prevencia sa bude realizovať prostredníctvom diagnostiky oslabenia
máj - september 2010 konkrétneho výkonu a v prípade potreby intervenciou pomocou pracovných listov. V
rámci projektu budú oslovené základné, stredné a materské školy, kde budú prebiehať
prednášky na tému "Neviem sa učiť". Oslovené budú aj deti zo sociálne slabších rodín,
ktoré si za normálnych okolností túto diagnostiku a terapiu nemôţu finančne dovoliť.

Bratislavský

Byť človekom s mentálnym postihnutím znamená neustále naráţať na komunikačné a
sociálne bariéry v dôsledku postihnutia a nedostatočnej informovanosti o tejto
problematike. Podstatou projektu "Filmujeme, teda sme!" je rozvoj osobnosti ľudí s
mentálnym postihnutím prostredníctvom videotvorby ako inovatívnej formy práce s
cieľovou skupinou. Hlavným cieľom projektu je umoţniť týmto ľuďom prístup k
máj - september 2010 informačno-komunikačným technológiám s cieľom nakrúcať videofilmy, na ktorých sa
budú autorsky spolupodieľať ako reportéri, kameramani, technici a herci. Vzniknuté
videofilmy prezentované na webovej stránke zdruţenia a touto netradičnou formou budú
informovať verejnosť o ţivote mentálne postihnutých ľudí. Súčasťou projektu bude takisto
vytvorenie inštruktáţneho listu, webovej stránky, účasť na workshopoch a návšteva
filmového festivalu.
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Poradové
číslo

54

55

56

57

58

59

Číslo
projektu

315-PSB

Predkladateľ

Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Slovensko

321-PSB KELTIEG, o.z.

334-PSB Samaritán

339-PSB Ľudia proti rasizmu

351-PSB

353-PSB

Zdruţenie lepší svet pre
znevýhodnených

Nadácia Petra
Dvorského HARMONY

Názov projektu

ŠaNCa

Jazz ide do školy

Tvorivosť na vozíčkoch

Priblíţme sa (séria
výchovných
multikultúrnych
koncertov)

Vytvorenie
minimarketu Lepší svet
v centre Bratislavy

Zlepšenie kvality ţivota
klientov nadácie
Harmony

Podporená
suma

1,500.00 €

1,500.00 €

920.00 €

2,420.00 €

2,000.00 €

1,500.00 €

Mesto

Spišské
Podhradie

Michalovce

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Bratislava

Kraj predkladateľa

Časový
harmonogram

Anotácia o projekte
Projekt ŠaNCa je určený sociálne znevýhodneným deťom a mládeţi vyrastajúcim vo
vylúčených rómskych lokalitách v prešovskom kraji. Základným pilierom projektu je
nízkoprahový program realizovaný ako súčasť ponuky sluţieb Komunitných centier
fungujúcich v týchto lokalitách. Nízkoprahové programy sa prostredníctvom dennej
prevádzky klubu, zapájaním dobrovoľníkov a zabezpečením základného poradenstva
usilujú o rozvoj ţivotných zručností cieľovej skupiny, zníţenie výskytu rizikového
správania a zvyšovanie šancí detí a mládeţe na úspech v systéme formálneho
vzdelávania. Projekt sa zároveň usiluje o zmierňovanie dopadov demotivačného
prostredia sociálne vylúčených lokalít, zvyšovanie vzájomnej solidarity a spolupráce a
dlhodobou účasťou na programe umoţňuje kaţdému účastníkovi zaţiť úspech v priamej
úmere k prejavenej aktivite.

Prešovský

1.6. - 31.9.2010

Košický

Jazz ide do školy je multimediálny kultúrno-vzdelávací interaktívny projekt pre ţiakov
stredných škôl. Uţ druhého ročníka projektu je zúčastnili aj ľudia s fyzickým či mentálnym
hendikepom. Projekt je orientovaný hlavne na vzdelávanie mladej generácie ľudí v oblasti
hudobnej gramotnosti. Realizácia projektu bude pozostávať z dvoch častí. Pribliţne 300
máj - september 2010 účastníkov z celého Slovenska sa zúčastní 7 interaktívnych multimediálnych výchovných
koncertov. Kaţdému koncertu predchádza vypĺňanie vtipne koncipovaných letákov za
účelom vzdelávať na tému projektu. Novým prínosom projektu bude samovzdelávanie
respondentov v oblasti hudby kreatívnou formou prostredníctvom e-learningu na stránke
www.jazz.sk.

Bratislavský

Zámerom projektu Tvorivosť na vozíčkoch je podporiť zmysluplné trávenie voľného času
ľudí so zdravotným postihnutím z rôznych regiónov Slovenska formou osvojovania si
kreatívnej výtvarnej techniky - enkaustiky, ktorá pomáha cieľovej skupine zlepšiť jemnú
jún - september 2010 motoriku rúk. Enkaustika je znovuobjavená antická technika maľovania horúcim voskom.
Farebnosťou, rýchlosťou a nenáročnosťou je vyhovujúca práve pre ťaţko telesne
postihnutých. Na spoločných stretnutiach sa naučia ako správne pouţívať a starať sa o
hlavné maliarske nástroje - ţehličku a enkaustické pero.

Bratislavský

Projekt Priblížme sa je sériou výchovných multikultúrnych koncertov, ktoré majú za cieľ
prekročenie bariér zakorenených v spoločnosti, ktoré spôsobujú znevýhodňovanie
príslušníkov iných etník a národnostných menšín. Prostredníctvom výchovných koncertov
chcú realizátori projektu priblíţiť jednotlivé kultúry a menšiny ţiakom druhého stupňa
jún - september 2010
základných škôl. Koncerty budú zamerané na predstavenie jednotlivých kultúr v
prevedení samotných príslušníkov menšín a etník, ktorí sa predstavia ako hudobníci. Po
hudobnej časti spojenej s predstavovaním kultúr budú mať zainteresovaní ţiaci moţnosť
zúčastniť sa workshopu a prehĺbiť svoje vedomosti.

Bratislavský

Cieľom projektu je rozšírenie a kvalitatívne posunutie problematiky zamestnávania ľudí
so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ktorí nemajú šancu zamestnať sa na
voľnom trhu práce. Prostredníctvom otvorenia prevádzky v centre Bratislavy projekt zvýši
moţnosti sociálnej integrácie klientov zdruţenia medzi väčšinovú spoločnosť ako aj zvýši
odbyt výrobkov chránenej dielne. Zabezpečením odbytového miesta vo forme
máj - september 2010
"Minimarketu Lepší svet", ktorého súčasťou bude aj kaviareň ako miesto interakcie
intaktnej populácie s klientelou zdruţenia, sa rozšíri počet pracovných miest chránenej
dielne a zabezpečí sa tak finančná udrţateľnosť celého projektu. Zároveň pôjde o
unikátny projekt chránenej dielne zameranej na prezentáciu práce ľudí s mentálnym
postihnutím v hlavnom meste.

Bratislavský

Hlavným cieľom projektu Zlepšenie kvality života klientov nadácie Harmony je
zabezpečiť klientom zmysluplné trávenie voľného času, ktoré nebude mať len relaxačný,
ale aj terapeutický účinok. Úpravou a doplnením zariadenia spoločenskej a rehabilitačnej
miestnosti, zakúpením didaktických a rehabilitačných pomôcok, vznikne priestor na
rozvoj rôznych foriem liečebnopedagogických metód a účinnejšiu rehabilitáciu a
máj - september 2010
vzdelávanie. Aktivitami projektu chcú realizátori projektu zároveň zvýšiť moţnosti
integrácie postihnutých detí do rovesníckych skupín a škôl a pomôcť im v rozvoji
fyzických a psychických zručností, ktoré zvyšujú ich moţnosti samostatného ţivota.
Súčasťou projektu bude takisto príprava odborných prednášok na témy kvality ţivota a
integrácie postihnutých detí.

100,000.00 €

Podporené projekty PSB 2010

Page 8

