
Číslo 
žiadosti Predkladateľ Názov projektu Podporená 

suma
Podporená 

suma Mesto Kraj Časový 
harmonogram Anotácia

05 Barbora 
Paulovičová Jablko 50 000 Sk 1 659,70 € Bratislava Bratislavský júl - november 

2007

Jablko je názov projektu študentky magisterského štúdia Vysokej 
školy výtvarných umení Barbory Paulovičovej, ktorá je od 
narodenia sluchovo postihnutá. Tento názov bude niesť publikácia 
Kalendár 2008, ktorý bude prehliadkou Barborinej výtvarnej tvorby - 
grafiky a kresby, typografie, grafickej úpravy. Na projekte bude s 
Barborou spolupracovať 5 mladých dobrovoľníkov, ktorí budú mať 
na starosti spracovanie fotografií, preklad textov či grafickú úpravu. 
Touto prezentáciou nekomerčného charakteru chce Barbora dostať 
do povedomia verejnosti svoje schopnosti, motivovať iných 
hendikepovaných umelcov a v neposlednom rade ponúknuť 
milovníkom umenia kvalitné umelecké dielo.

13 Vojtech Volf

Tancom na 
kolesách 
vtiahneme Vás 
medzi nás

60 000 Sk 1 991,64 € Hodruša-
Hámre

Banskobystrick
ý

júl - november 
2007

Vojtech Volf ostal po nešťastnom páde pred niekoľkými rokmi 
pripútaný na invalidný vozík. Napriek tomuto nešťastiu nezanevrel 
na život a venuje sa množstvu činností. Jeho najväčším koníčkom 
je však tanec - venuje sa latinsko-americkým tancom. Počas 
niekoľkých rokov sa zúčastnil viacerých súťaží v rámci Slovenska 
ako aj na medzinárodnej pôde. Tréningy a súťažné vystúpenia 
absolvuje na zapožičanom vozíčku od tanečného klubu Danube 
Bratislava. V rámci projektu získa financie na zakúpenie vlastného 
špeciálneho vozíka, vďaka čomu sa bude môcť tancu venovať aj v 
regióne, odkiaľ pochádza a trénovať telesne postihnutých 
záujemcov o spoločenské tance.

20

Združenie na 
pomoc ľuďom s 
mentálnym 
postihnutím 
Krtkovčatá v 
Humennom

X. ročník 
medzinárodného 
benefičného 
koncertu "Sme 
iní nie horší"

35 000 Sk 1 161,79 € Humenné Prešovský 393 87

Benefičný koncert "Sme iní, nie horší" patrí medzi najväčšie 
kultúrne podujatia mesta Humenné. Cieľom podujatia je už desať 
rokov šíriť na verejnosti potrebu integrácie znevýhodnených skupín 
do spoločnosti a zároveň vytvoriť týmto skupinám príležitosť pre 
zmysluplné trávenie voľného času. Projektu sa zúčastňujú Rómske 
deti zo špeciálnej základnej školy v Humennom a DSS Humenné 
Podskalka, deti z iných DSS z okolia ako aj z Českej republiky a 
Maďarska. Počas koncertu sa deti a mládež predstavia s 
výsledkami svojej celoročnej tvorivej práce v oblasti tanca, spevu, 
hry na hudobnom nástroji či spoločenských tancov.



22
Pes človeku, 
občianske 
združenie

Vodiaci pes - 
spojivko medzi 
nevidiacim a 
vidiacim

44 060 Sk 1 462,52 € Banská 
Bystrica

Banskobystrick
ý 392 64

Zámerom projektu je zorganizovať týždenné sústredenie ľudí so 
zrakovým postihnutím a vodiacich psov v Martine, počas ktorého 
budú účastníci sústredenia za pomoci svojich psíkov predstavovať 
širokej verejnosti život nevidiaceho priamo v uliciach mesta. Projekt 
je nadviazaním na podobné aktivity realizované v iných 
slovenských mestách. Sústredenie je zároveň príležitosťou pre ľudí 
so zrakovým postihnutím pre vzájomné stretnutie, výmenu 
skúseností, získanie nových informácií od cvičiteľov asistenčných a 
vodiacich psov, pričom sa môžu zúčastniť Majstrovstiev Slovenska 
vo výkone vodiacich psov, ktoré budú súčasťou sústredenia. Pre 
verejnosť budú pripravené rôzne aktivity, ktoré im majú napomôcť k 
vedomiu s čím sa nevidiaci denno denne stretávajú a odstraňovať 
predsudky.

28

Špeciálna 
základná škola 
internátna 
Ždaňa

Sen o šťastí 62 000 Sk 2 058,02 € Ždaňa Košický september - 
november 2007

Svoj sen o šťastí budú môcť v realite zažiť žiaci s mentálnym 
postihnutím zo špeciálnej základnej školy v Ždani, ktorí sa budú 
spolu so žiakmi súkromnej základnej umeleckej školy v Košiciach 
podieľať na tvorbe hudobného CD v profesionálnom hudobnom 
štúdiu. Vplyv hudby na deti s mentálnym postihnutím je veľmi silný 
a ovplyvňuje ich emocionálne a estetické cítenie. Prostredníctvom 
hudobnej činnosti chcú dať predkladatelia deťom zažiť pocit 
úspechu, uplatnenia sa, pozitívneho a aktívneho, tvorivého prístupu 
k životu. Spolupráca so skupinou zdravých detí z umeleckej školy 
zároveň prispeje k ich integrácií. Výsledný produkt  hudobné CD 
bude ukážkou tvorivosti a talentu detí s mentálnym postihnutím.

37

Domov 
sociálnych 
služieb pre deti 
a dospelých v 
Tvrdošíne

Zahrajme si 
spolu tenis, my 
to vieme

29 000 Sk 962,62 € Tvrdošín Žilinský august - október 
2007

Pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Tvrdošíne 
funguje od roku 1994 Športový klub Orava. Klienti zariadenia sa 
aktívne venujú športu a dosahujú aj významné výsledky. Tento rok 
boli dvaja športovci nominovaní na Svetovú letnú špeciálnu 
olympiádu v Číne. Myšlienkou projektu je zorganizovanie 
tenisového turnaja medzi členmi zariadenia a tenisovým klubom 
mladých športovcov z TJ Nižná. Do hry budú zapojení aj menej 
zdatní športovci, pre ktorých budú vytvorené osobitné disciplíny. 
Turnaj má prispieť k spájaniu rôznych sociálnych skupín 
prostredníctvom športu, integrovať ľudí s postihnutím do verejného 
života a diania, poukázať na ich talent a dať im priestor 
sebarealizácie.



47 Spojená škola 
Senica Tancuj, tancuj! 46 000 Sk 1 526,92 € Senica Trnavský júl - november 

2007

Predkladateľka projektu Mgr. Anetta Lebánková sa ako špeciálna 
pedagogička venuje deťom s rôznym stupňom mentálneho 
postihnutia. Svojich žiakov vedie k láske k ľudovým piesňam a 
tancom, tradíciám, odkazu našich predkov. Na škole založila 
folklórny súbor Briezka, ktorý pravidelne vystupuje v okolitých 
zariadeniach. V rámci projektu zorganizuje 1. ročník regionálnej 
prehliadky folklórnych súborov a tanečných skupín detí a mládeže 
s mentálnym postihnutím s názvom "Tancuj, tancuj". Prehliadka má 
poukázať na talent a pohybové nadanie týchto detí, ich radosť z 
pohybu, citlivé vnímanie hudby. Súčasťou bude aj výtvarný salón, 
do ktorého sa budú môcť zapojiť všetky deti špeciálnych škôl z 
regiónu. Práce budú následne vystavené v kultúrnom dome v 
Senici.

     64

Integra, o.z. - 
združenie pre 
duševné 
zdravie

Znižovanie 
predsudkov voči 
ľuďom s 
duševnými 
postihnutiami 
medzi mládežou, 
alebo skrátene 
Šialený no a 
čo!?

50 000 Sk 1 659,70 € Michalovce Košický august - 
november 2007

Ľudia s duševnými ochoreniami sa často stretávajú s nedostatkom 
rešpektu, pričom nie je uznávaná ich individualita a jedinečnosť. 
Psychiatrickí pacienti sú chápaní ako nespôsobilí či neschopní a 
nekompetentní zachovávať svoju autonómiu v správaní a 
rozhodovaní. Psychiatrické ochorenie je doposiaľ vnímané 
verejnosťou negatívnejšie ako ostatné ochorenia, preto je cieľom 
projektu poukázať na rovnosť telesného a duševného zdravia, 
znižovanie stigmy a diskriminácie ľudí s duševným ochorením. 
Informovanosťou a vytvorením modelu pre zachovanie a prevenciu 
duševného zdravia sa pomaly odbúrajú predsudky a obavy voči 
ľuďom s duševnou chorobou, zníži sa ich sociálna izolácia a 
diskriminácia.

68

Škola 
úžitkového 
výtvarníctva 
Košice

Spoločne v 
škole, spoločne 
v živote

27 200 Sk 902,87 € Košice Košický september - 
november 2007

Výsledkom tvorivej spolupráce študentov Školy úžitkového 
výtvarníctva v Košiciach a mladých ľudí s mentálnym postihnutím z 
DSS vznikne zaujímavá dramatická etuda na tému "Sme súčasťou 
prírody". Študenti za pomoci svojich pedagógov zorganizujú svojim 
vrstovníkom s mentálnym postihnutím "študijný pobyt" na škole, 
počas ktorého sa budú spoločne venovať scénografickému a 
kostýmovému riešeniu. V priestoroch DSS bude prebiehať nácvik 
dramatickej etudy. Výsledkom tvorivej činnosti bude predstavenie 
prezentované v priestoroch školskej galérie.

     78

ZOM Prešov - 
združenie 
zdravotne 
postihnutých

XXVII. Športové 
hry telesne 
postihnutej 
mládeže

60 000 Sk 1 991,64 € Prešov Prešovský júl - august 
2007

Projekt XXVII. Športových hier telesne postihnutej mládeže vytvára 
možnosti všestrannej sebarealizácie a integrácie mladých ľudí so 
zdravotným postihnutím do spoločnosti. Zámerom projektu je 
realizácia športových hier, prostredníctvom ktorých sa vytvorí 
priestor na podporu a rozvoj sociálnych a športových zručností, 
podporu športového ducha a výkonu účastníkov. Projekt poskytne 
priestor a vytvorí podmienky pre aktívne trávenie voľného času, 
športové vyžitie, vzájomné stretávanie sa s novými i starými 
priateľmi a vyrieši problém izolácie a pasivity niektorých ľudí so 
zdravotným postihnutím.



     81 Mgr. Janka 
Vincúrová

Básnická zbierka 
- poetický svet 22 000 Sk 730,27 € Veľké 

Zálužie Nitriansky júl - september 
2007

Autorka básní Lenka Podhradská je mentálne a ťažko telesne 
postihnutá. Od svojich 10 rokov sa však venuje písaniu básní a 
dodnes jej vyšli dve básnické zbierky. Písanie básni vytvára 
autorke priestor na sebarealizáciu, uplatnenie jej schopností a 
preukázanie talentu. Cieľom projektu je vydanie tretej básnickej 
zbierky Lenky Podhradskej pod názvom Poetický svet. Básne budú 
ilustrované výtvarnými prácami autorky a po jej vydaní sa v rámci 
projektu uskutoční i krst tejto básnickej zbierky.  

     83
Zväz telesne 
postihnutej 
mládeže

Splav pre 
všetkých 46 700 Sk 1 550,16 € Bratislava Bratislavský august 2007

Najlepší spôsob ako integrovať postihnutých ľudí do spoločnosti je 
prostredníctvom športu a zábavy. Zámerom projektu je uskutočniť 
splav Dunaja a rôzne zoznamovacie a integračné hry, ktoré budú 
mať aj vzdelávací charakter. Pomocou projektu vyplnia voľný čas 
zdravotne postihnutým, ich rodinným príslušníkom a priateľom, 
priblížia im krásu prírody a poskytnú im nenahraditeľné zážitky, 
ktoré často ľuďom s postihnutím chýbajú.

,     92
Demy - Domov 
sociálnych 
služieb

Galaprogram 
Trenčiansky 
Omar

41 000 Sk 1 360,95 € Trenčín Trenčiansky júl - september 
2007

Galaprogram trenčiansky Omar je dramaticko-umelecká aktivita, pri 
ktorej sa predstavia deti, mladí ľudia a dospelí s mentálnym, 
telesným a pridruženým postihnutím z Domova sociálnych služieb 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prostredníctvom divadelných 
predstavení dostávajú telesne a mentálne postihnutí klienti nové 
podnety, sú konfrontovaní s rôznymi situáciami, ktoré majú 
pozitívny vplyv na ich vnímanie, prežívanie a správanie. 
Dramaticko - divadelné aktivity deťom umožnia získať nové 
skúsenosti, zážitky, vyvolať pozitívne emocionálne prežívanie a 
radosť z vlastnej tvorivej realizácie.

     93

Špeciálna 
základná škola 
internátna a 
Praktická škola 
v Nitre

Básnická zbierka 
Spev srdca 30 000 Sk 995,82 € Nitra Nitriansky júl - október 

2007

Autorka básní Martina Trungelová je mentálne a telesne postihnutá 
a pripútaná na invalidný vozík. Svoju prvú báseň napísala v roku 
1999, odvtedy ich napísala už niekoľko desiatok. Vydaním 
básnickej zbierky Spev srdca bude môcť autorka prezentovať svoju 
jedinečnú literárnu tvorbu o tom, čo vidí, cíti a prežíva širokej 
verejnosti. Cieľom projektu je sebarealizácia mladej poetky s 
viacnásobným postihnutím v oblasti literárnej tvorby a distribúcia 
zbierky, čím sa vytvorí príležitosť na pochopenie hendikepovaného 
človeka s jeho radosťami a strasťami. Realizácia projektu tiež 
poslúži ako motivácia pre ďalších hendikepovaných ľudí.

     103

OZ Od srdca k 
srdcu - Klub 
detí s telesným 
a mentálnym 
postihnutím

Perspektívny 
výtvarník 40 000 Sk 1 327,76 € Košice Košický september - 

november 2007

Perspektívny výtvarník je projekt určený pre deti so zdravotným 
postihnutím v úzkej spolupráci so zdravými deťmi. Zámerom 
projektu je zrealizovať trojmesačný kurz kreslenia v prostredí  
výtvarného ateliéru, kde budú deti spoločne tvoriť pod dohľadom 
psychológa, pedagóga a skúsenej výtvarníčky. Aktívne zapojenie 
sa zdravých a hendikepovaných detí v spoločnej tvorbe vytvorí 
priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj umeleckých 
zručností, vzájomné zblíženie sa a odstránenie predsudkov.



     106 Sina Nitra, n.o. Kino bez bariér 54 000 Sk 1 792,47 € Nitra Nitriansky júl - november 
2007

Pre nevidiach a slabozrakých ľudí sledujúcich televíziu a 
audiovizuálne programy je jediným vodítkom k dianiu na obrazovke 
hovorené slovo, zvukové efekty a scénická hudba. Preto sa v 
mnohých vyspelých krajinách využíva k sprístupneniu filmov 
premietanie spojené s komentárom. Pomocou presných, živých a 
nápaditých slov popisuje moderátor videný obraz tak, aby si ho i 
nevidiaci vedel predstaviť. Zriadenie Kina bez bariér a založenie 1. 
filmového klubu zrakovo postihnutých v priestoroch SINA n.o bude 
na Slovensku pilotným projektom, čo je veľkým prínosom pre 
nevidiacich a slabozrakých občanov v rámci Európskeho roku 
rovnakých príležitosti.

     107

Myslím - rozvoj 
myslenia nielen 
pre sluchovo 
postihnutých

Minikino 70 000 Sk 2 323,57 € Bratislava Bratislavský júl - november 
2007

Zámerom projektu je vytvorenie a zorganizovanie malého kina  v 
Bratislave s tematikou pre sluchovo postihnutých občanov, v 
ktorom sa budú premietať filmy zachytávajúce príbehy o 
nepočujúcich. Cieľom projektu je rozvíjanie bezbariérovej 
komunikácie a znalosti sluchovo postihnutých občanov a 
upozornenie širokej verejnosti na problematiku sluchovo 
postihnutých.

     108

Detské 
integračné 
centrum vo 
Zvolene

Let na krídlach 
šarkana 38 300 Sk 1 271,33 € Zvolen Banskobystrick

ý
júl - november 

2007

Samostatná literárna tvorba detí a mládeže s narušenou 
komunikačnou schopnosťou je veľmi obmedzená, nakoľko ich 
rečový prejav je ťažko zrozumiteľný. Sú izolované od možnosti 
zúčastňovať sa prehliadok v prednese prózy a poézie a tak ich 
myšlienky ostávajú neraz uväznené, nevypovedané. Projekt chce 
podporiť túto skupinu detí a mládeže v ich tvorivej literárnej činnosti 
prostredníctvom prednesu poézie, na ktorom sa budú prezentovať 
so zdravými rovesníkmi. Myšlienky dieťaťa či mladého človeka s 
postihnutím prednesie zdravý rovesník, čím sa vytvorí vzájomná 
inklúzia. Všetky básne budú zároveň zverejnené na webovej 
stránke www.pistalka.sk, kde bude možné za jednotlivé príspevky 
hlasovať. Víťazné básne budú vydané v zbierke Let na krídlach 
šarkana  a prednesené na prehliadke poézie spojenej s 
autogramiádou mladých autorov.

     121 OZ Inklúzia Tvorme spolu, 
Ty a Ja 57 000 Sk 1 892,05 € Bratislava Bratislavský júl - september 

2007

Projekt Tvorme spolu Ty a Ja je zameraný na prezentáciu tvorivej 
práce a tvorivých produktov zdravotne postihnutých ľudí. 
Prezentácia sa uskutoční za aktívnej účasti študentov stredných 
škôl, ktorí sa pod vedením zdravotne postihnutých ľudí naučia nové 
techniky tvorivej práce. Na záver projektu sa vyhodnotia produkty 
všetkých študentov a porota zložená zo zdravotne postihnutých 
vyberie najkrajšie z nich, ktoré budú ocenené. Vernisáž ocenených 
výrobkov a ich prezentáciu zorganizujú školitelia a študenti 
spoločne pri vyvrcholení Kultúrneho leta 2007 v Bratislave na 
nádvorí Starej radnice. Najzaujímavejšie výrobky a umelecké dielka 
budú inštalované v chránenej dielni Radnička.



     123

Spoločnosť 
Downovho 
syndrómu na 
Slovensku

Matematika krok 
za krokom pre 
deti s DS

69 300 Sk 2 300,34 € Bratislava Bratislavský júl 2007

O deťoch s Downovým syndrómom sa hovorí, že sú milé, hudobne 
nadané, no nevedia bežné veci ako písať, čítať a počítať. Tento 
názor je však už zastaralý, pretože je čoraz väčší počet detí, ktoré 
vedia dobre čítať aj písať. Naďalej však platí, že nevedia počítať, 
pretože im chýba matematická predstavivosť.  Zámerom projektu je 
naučiť klientov matematickému chápaniu pomocou terapií, ktoré 
bude viesť lektorka s dlhoročnými skúsenosťami, ktoré nadobudla 
pri výchove vlastného dieťaťa s Downovým syndrómom. Okrem 
terapií v rámci projektu plánujú uskutočniť i rôzne pohybové 
aktivity.

     125

Športový klub 
slabozrakých a 
nevidiacich 
športovcov 
SCORPIONI 
Nitra

Vytvorenie 
podmienok pre 
aplikovaný stolný 
tenis

60 000 Sk 1 991,64 € Nitra Nitriansky júl - november 
2007

Snowdown je špeciálna forma stolného tenisu určená pre 
nevidiacich a slabozrakých ľudí. Keďže počet športových aktivít, v 
ktorých sa nevidiaci a slabozrakí občania môžu realizovať je 
značne obmedzený, zriadenie herní pre túto novú športovú 
disciplínu otvorí nové možnosti športového vyžitia sa nielen pre  
hendikepovaných členov klubu ŠK NSŠ Scorpioni, ale podporí aj 
aktívne trávenie ich voľného času a priblíži život hendikepovaných 
športovcov zdravým občanom.

130

Domov 
sociálnych 
služieb pre deti 
Hestia

Hudba pre 
radosť 30 000 Sk 995,82 € Pezinok Bratislavský júl - november 

2007

Projekt Hudba pre radosť má ambíciu stať sa ukážkou, že ľudia s 
mentálnym postihnutím sa vedia zapojiť do kultúrneho diania 
spoločnosti. Klienti DSS pre deti Hestia sa budú venovať nácviku 
jednoduchých rytmov na bubnoch - bongoch za pomoci 
hudobníkov z pezinskej hudobnej skupiny FEEL ME. S 
nacvičenými predstaveniami sa budú spoločne prezentovať na 
pezinskej pôde pri rôznych spoločenských príležitostiach. Táto 
aktivita bola zvolená z dôvodu, že rytmika a hranie na bubnoch 
preukázateľne napomáha k odbúravaniu stresu, napätia a 
úzkostných stavov u ľudí s mentálnym postihnutím.

     132 Ing. Ľubomír 
Feltovič

Koleso - zázrak 
ľudstva 53 000 Sk 1 759,28 € Lipany Prešovský júl - október 

2007

Predkladateľ projektu Ľubomír Feltovič sa rozhodol svojim 
projektom pomôcť svojmu dlhoročnému kamarátovi Renému 
Kuchárovi, aktívnemu športovcovi, ktorý po autonehode v novembri 
2006 ostal ochrnutý na obe nohy. Projekt je snahou pomôcť 
mladému človeku plnému odhodlania vrátiť sa do aktívneho života. 
Nosnou myšlienkou celého projektu je jeho pevné odhodlanie 
zúčastniť sa športového podujatia ako športovec. Ako náhradu 
cyklistiky si zvolil handbike, špeciálny bicykel pre telesne 
postihnutých športovcov. Hlavným cieľom projektu je zakúpenie 
špeciálneho bicykla, na ktorom by mohol René usilovne trénovať a 
ktorý by mu pomohol prekonať ťažké obdobie po autonehode. Jeho 
pevné odhodlanie je ukážkou cesty, akou sa môže športovec 
uberať aj po takejto životnej udalosti a je dôkazom, že športové 
priateľstvá nikdy nekončia.



     160 Lanové 
centrum

Dotkni sa neba - 
dotkni sa seba! 58 000 Sk 1 925,25 € Turčianske 

Teplice Žilinský júl - august 
2007

Inšpiráciou pre napísanie tohto projektu bolo pre inštruktorov 
lanového centra zoznámenie sa s mladým telesne postihnutým 
Matejom, ktorý je pripútaný na invalidný vozík a ktorý túžil vyskúšať 
si na vlastnej koži, aké je to ocitnúť sa vo výške a skočiť. Za 
pomoci inštruktorov absolvoval Matej skok z 8-metrovej výšky. 
Skúsenosť z tohto zážitku podnietila realizátorov projektu k 
zorganizovaniu štyroch jednodňových podujatí, počas ktorých si 
budú môcť mladí postihnutí ľudia z regiónu Turiec vyskúšať rôzne 
druhy lanových prekážok. Hlavným cieľom projektu je tak zlepšiť 
prístup postihnutých ľudí do areálu lanového centra, v ktorom si 
budú môcť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti umocnené silnými 
emotívnymi zážitkami. 

     169

Spolok 
nepočujúcich 
pedagógov - 
SNEPEDA

Nové možnosti 
vzdelávania u 
sluchovo 
postihnutých

52 740 Sk 1 750,65 € Lučenec Banskobystrick
ý

júl - november 
2007

Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA zorganizuje v rámci 
projektu vzdelávací kurz SIGN WRITING, ktorý sa už organizuje v 
30 svetových krajinách. Ide o kurz zapisovania posunkového 
jazyka, ktorý na Slovensku ešte nemá tradíciu. SIGN WRITING je 
vizuálny posunkový systém, ktorý umožňuje písať a čítať 
posunkovú reč a ktorý využíva symboly k reprezentácii pohybov a 
mimiky. SIGN WRITING tak napomáha k porozumeniu, k rozvoju 
slovnej zásoby ako aj k zvýšeniu úrovne vzdelávania sluchovo 
postihnutých. Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu sa zo 
zúčastnených študentov vyberie päť najlepších a ochotných 
dobrovoľníkov, ktorí budú pokračovať vo vzdelávaní ďalších skupín 
nepočujúcich na celom Slovensku.

     190 Patrónus
Humor a viera 
naša je 
nekonečná

50 000 Sk 1 659,70 € Čičarovce Košický júl - november 
2007

V okolí Veľké Kapušany a Medzibodrožie majú hendikepované deti 
a mladí ľudia málo možností na aktívne zapojenie sa do  života 
spoločnosti a najmä do sféry divadelného umenia, i keď často sa 
medzi nimi nachádzajú deti nadané. Cieľom projektu je pomocou 
hudby a divadelného predstavenia priblížiť umenie zdravým i 
hendikepovaným mladým ľuďom a spoločnou tvorbou prispieť k ich 
integrácií. Samotným procesom naštudovania muzikálu a 
predstavenia spoznajú svoje schopnosti a dostanú možnosť 
sebarealizácie, no najmä ukážu verejnosti svoj talent a nadanie.

     191

Odborné 
učilište pre 
telesne 
postihnutú 
mládež v Novej 
Bani

Poď, zvládneme 
to spolu 45 000 Sk 1 493,73 € Nová Baňa Banskobystrick

ý
september - 

november 2007

V rámci projektu zorganizujú predkladatelia projektu tri športové 
podujatia v areáli Odborného učilišťa pre telesne postihnutú 
mládež v Novej Bani. Na týchto súťažiach sa zúčastnia žiaci 
základných a stredných škôl, kde si spoločne zasúťažia deti zdravé 
aj hendikepované. Športové aktivity budú dopĺňať rôzne sprievodné 
podujatia, do ktorých sa budú môcť zapojiť nielen žiaci ale aj ich 
rodinní príslušníci či pozvaní hostia. Cieľom projektu je podporiť 
kvalitnú prípravu detí a mládeže s viacnásobným postihnutím na 
reálny život, vybudovať u nich dostatok sebadôvery a schopnosť 
presadiť sa a nenásilnou formou spoločensky integrovať zdravé 
deti s hendikepovanými.



     195 Špeciálna ZŠ Týždeň remesiel 14 700 Sk 487,95 € Krupina Banskobystrick
ý september 2007

Zámerom projektu je narušiť stereotyp, izoláciu, pasivitu a 
rezignáciu žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím, 
stretnutím sa na kultúrno - vzdelávacom podujatí vo forme 
tvorivých dielni. V priestoroch Základnej umeleckej školy v Krupine 
sa spoločne stretne postihnutá a intaktná mládež a v priebehu 
jedného týždňa v rámci tvorivých dielni pod odborným vedením 
budú zhotovovať šperky a rôzne okrasné či úžitkové predmety. 
Zhotovené práce budú nakoniec sprístupnené širšej verejnosti na 
výstave v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine.

     201 RNDr. Beata 
Zbiňovská

Nájdi v sebe silu 
plnohodnotne žiť 50 000 Sk 1 659,70 € Prešov Prešovský september - 

október 2007

Obsahom projektu je vzdelávacia aktivita pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, ktorej cieľom je rozvíjať prostredníctvom 
neurolingvistického programovania ich komunikačné schopnosti, 
zvyšovať sebavedomie a sebadôveru telesne postihnutým a 
napomáhať im zvládať pre nich problémové situácie, ktoré musia 
prekonávať v bežnom živote. Súčasťou vzdelávacieho programu 
bude aj aktívna účasť zdravotne postihnutých na realizácii projektu 
v súčinnosti s ľuďmi bez zdravotného postihnutia. Výstupom 
projektu bude zlepšenie kvality života účinnejšou integráciou do 
bežného života.

     203 Základná škola
O koliesko viac 
alebo bicyklujme 
spoločne

52 000 Sk 1 726,08 € Spišská 
Nová Ves Košický september - 

november 2007

Cieľom projektu je spojiť dve komunity detí, ktoré existujú tesne 
vedľa seba a predsa sa nepoznajú. Ide o zdravé deti zo základnej 
školy a žiakov s mentálnym postihnutím z Domu Charitas sv. 
Jozefa.  Pri pravidelných športových stretnutiach si budú pri jazde 
na bicykli, kolobežke či kolieskových korčuliach osvojovať 
dopravné predpisy, získajú základné  zručnosti a nových 
kamarátov medzi sebou. Deti sa budú taktiež medzi sebou lepšie 
spoznávať a naučia sa ako sa majú voči sebe správať.

     206
Elbrus - klub 
zdravotne 
postihnutých

Na koni je každý 
kráľom 18 000 Sk 597,49 € Košice Košický september - 

november 2007

Zámerom projektu je zrealizovať voľnočasovú aktivitu pre deti so 
špeciálnymi potrebami. Jedná sa o deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, s problémami učenia a správania. 
Nutnosť podriadiť sa autorite, práca na sebe samom a vytrvalosť v 
športe pomôžu týmto deťom pri rehabilitácií a odmenou pre nich 
bude kontakt s koníkom. Desať detí počas troch mesiacov bude 
trénovať cvičenia na koni čiže paravoltýž vo voltýžovom klube, kde 
im budú pomáhať zdravé deti, ktoré im pomôžu osvojiť si základné 
voltýžové cviky. Na konci projektu budú môcť deti predviesť svoje 
jazdecké umenie svojim spolužiakom.



     211
Centrum 
samostatného 
života, n.o.

Handicap.sk...ťa 
postaví na nohy 50 000 Sk 1 659,70 € Bratislava Bratislavský október 2007

Projekt je zameraný na ľudí s telesným postihnutím a ponúka im 
zaujímavý spôsob trávenia voľného času vo forme kultúrneho, 
športového a vzdelávacieho víkendu. Projekt im otvorí priestor na 
sebarealizáciu, ako i prezentáciu svojich schopností a spoznávanie 
iných ľudí s postihnutím. Cieľom tohto projektu je pomôcť mladým 
ľuďom nájsť odvahu, aby sa nebáli vyjsť zo svojej ulity medzi ľudí, 
získali nové priateľstvá a obzory. Cieľom je aj zlepšenie prístupu k 
zaujímavým podujatiam s možnosťou aktívne sa podieľať na tvorbe 
programu, keď nebudú len pasívnymi prijímateľmi, ale zapoja sa do 
kultúrneho, športového a vzdelávacieho procesu.

     214 Gymnázium 
Jozefa Lettricha

Prekonajme 
bariéry v nás 35 000 Sk 1 161,79 € Martin Žilinský august - 

november 2007

Mentálne postihnutá mládež má len málo kontaktov so zdravými 
rovesníkmi. Preto je zámerom projektu zrealizovať sériu 
vzdelávacích podujatí počas štyroch mesiacov. Počas trvania 
projektu budú študenti gymnázia spolupracovať s hendikepovanými 
mladými ľuďmi a spoločne budú realizovať množstvo zaujímavých, 
športových, relaxačných a vzdelávacích aktivít, ktoré budú 
realizovať zážitkovým učením a interaktívnymi hrami. Cieľom 
projektu je integrovať hendikepovaných mladých ľudí do 
spoločnosti a dať im pocit spolupatričnosti, zdokonaliť ich praktické 
zručnosti a aktívnu tvorivosť a posilniť záujem o dianie okolo nás.

1 500 000 Sk 49 790,88 €


